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Nr.______ din 14.01.2010

EXPUNERE DE MOTIVE:

VASILE CICEAC, primarul Oraşului Nădlac,
Având în vedere:
- referatul compartimentului evidenţă agricolă din cadrul primăriei

nr.334/2010
- referatul Serviciului Public de Asistenţă Socială Nădlac nr.333/2010
- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.380/22.12.2009 privind stabilirea

preţurilor medii ale produselor agricole practicate în judeţul Arad şi care vor fi
luate în calcul la stabilirea arendei exprimate în natură în anul 2010

- evidenţa contractelor de arendare din registrul special al arendărilor
- prevederile anexei 5 cap IV, a anexei nr.6 din NM de 9 august 2006 de

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare

- prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.2 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.159/07.10.2008 au fost stabilite
criteriile de analiză a cererilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei
pentru sezonul rece 2008-2009, depuse de categorii de familii şi persoane singure,
altele decât cele beneficiare ale ajutorului social în baza Legii nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, şi deoarece aceasta şi-a încetat
aplicabilitatea la data de 31.12.2009

PROPUN:

Consiliului Local Nădlac supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre
privind stabilirea unor criterii de analiză a cererilor de acordare a ajutorului pentru
încălzirea locuinţei pentru anul 2010, depuse de categorii de familii şi persoane
singure, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social în baza Legii nr.
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicabilitate pentru toată
perioada anului 2010.

Prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.159/07.10.2008 au fost stabilite
veniturile potenţiale provenite din valorificarea  culturilor agricole anuale/ha la
suma de 390 lei /ha /an, ceea ce se propune prin noul proiect de hotărâre este
suma de 312 lei/ha/an.

În cuprinsul art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.159/07.10.2008
s-a stabilit faptul că cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
din care rezultă faptul că titularii  posedă categorii de animale şi păsări peste
limitele stabilite conform tabelului, nu beneficiază de ajutor, astfel :



CATEGORII DE ANIMALE: LIMITA

BOVINE 3
PORCINE 5
OVINE 20

CABALINE, CAI, MĂGARI, CATÂRI 2
IEPURI DE CASĂ 50

PĂSĂRI 80
FAMILII DE ALBINE 15

Categoriile de animale şi limitele care se propun pentru perioada anului 2010, sunt
cele care sunt inserate în tabelul de mai jos:

CATEGORII DE ANIMALE: LIMITA

BOVINE ADULTE 3
BOVINE TINERET 3

PORCINE LA ÎNGRĂŞAT 5
OVINE 25

CABALINE, CAI, MĂGARI 2
IEPURI DE CASĂ 50
PĂSĂRI ADULTE 80

FAMILII DE ALBINE 15

PRIMAR,
VASILE CICEAC


