CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

HOTĂRÂREA Nr. 105
din 28 noiembrie 2003
privind stabilirea criteriilor de acordare a venitului minim garantat
pentru anul 2004
2003;

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie

Având în vedere:
-referatul nr. 9434 din 13.11.2003 a referentului cu probleme sociale prin care se
propune modoficarea criteriilor de acordare a venitului minim garantat;
-prevederile art.15 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001
privind venitul minim garantat aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1099/2001;
-prevederile art. 38(2) lit. s din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale;
-avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică
şide disciplină;
-avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătateşi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;
-votul a 15 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa
Consiliului local un număr de 16 consilieri;
În temeiul art. 46(1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se stabilesc limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din
vânzare:
- teren extravilan – 2.000.000 lei/ ha/ lună
- teren intravilan – 35.000 lei / mp / lună
Pentru vânzarea clădirilor 1/12 parte din valoarea de impozitarea a clădirii dar nu mai
mult de 2.500.000 lei lunar, diferenţa luându-se în calcul în anii următori.
Pentru alte bunuri mobile 1/12 parte din valoarea declarată de vânzător dar nu mai puţin
decât este valoarea de piaţă a bunului respectiv la data declarării. Valoarea de piaţă va fi stabilită de
preţurile practicate la bunurile similare la piaţa Nădlac.
Bunurile ce se pot vinde sunt cele cuprinse în anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se stabilesc limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din
utilizare:
- terenuri arabile – 410.000 lei /ha/ lună
- grădini intravilane – 50.000 lei / ar / lună
Pentru alte terenuri se iau în calcul veniturile care sunt prevăzute în contractele de
arendare, închiriere sau concesionare dar nu mai puţin de sumele prevăzute de aliniatele precedente.
Se stabilesc venituri ce s-ar putea obţine din utilizarea diferitelor bunuri, conform anexei
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Veniturile obţinute din utilizarea clădirilor:
-închirieri spaţii de locuit 25.000 lei /mp
Se consideră spaţii suplimentare de locuit cele care depăşesc spaţiul minim de locuit
conform Legii 114/1996.
Art.3. Persoanele apte de muncădin familie vor realiza lunar munci în folosul
comunităţii în funcţie de cuantumul ajutorului social astfel:

-beneficiarii de ajutor social a căror cuantum este mai mic sau egal cu nivelul minim
garantat pentru o persoană – 740.000 lei – 40 ore
-beneficiarii de ajutor social a căror cuantum este cuprins între 740.001 lei–1.200.000 lei
– 56 ore
-beneficiarii de ajutor social a căror cuantum este mai mare decât 1.200.001 – 72 ore
Persoanele scutite de prestarea muncilor în folosul comunităţii vor fi cele care prezintă
adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie pentru perioada de o lună iar pentru perioade mai
mari de o lună Certificat de constatare a capacităţii de muncă eliberat de Comisia de expertiză medicală
Arad.
Art.4. Se stabilesc criterii proprii anuale şi lunare realizate din creşterea şi valorificarea
păsărilor declarate în proprietatea gospodăriilor pe anul 2004, conform anexei 3 care face parte
întegrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Nerespectarea programului de lucru, pentru beneficiarii de ajutor social se
sancţionează cu suspendarea ajutorului social pe perioada de o lună.
Art.6. Prezenta Hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 73/29.11.2002.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
– Primarului oraşului Nădlac
– referentului cu probleme de ajutor social
– solicitanţilor de ajutor social
– Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
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