DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ VĂ INFORMEAZĂ:
Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 124/2011, din 27/12/2011, pentru modificarea şi completarea unor
acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
I. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:
"Art. 161. - (1) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile beneficiare
au obligaţia să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate,
conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) se realizează anual, până la data de 31
ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.
(3) În situaţia în care, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost
îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), acesta suspendă, prin dispoziţie, dreptul la ajutorul social pe o
perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii februarie.
(4) Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (3) atrage
reluarea, prin dispoziţia primarului, a dreptului la ajutorul social, începând cu luna următoare celei în care s-a
achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.
(5) În situaţia în care, după termenul prevăzut la alin. (3), nu a fost îndeplinită obligaţia
prevăzută la alin. (1), dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziţia primarului."
II. "Art. 8. - (2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori
altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea
acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social.
LISTA
BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA
ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL SAU ALOCAŢIEI PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI
BUNURI IMOBILE
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, (case de vacanţă,
piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere,
concesiune, comodat ş.a
BUNURI MOBILE
1.Motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate
pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru
uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Autovehicule*: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
3. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care
locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
4. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată*
5. Utilaje de prelucrare agricolă*: presă de ulei, moară de cereale
6. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
7. Obiecte de artă, bijuterii și metale prețioase peste 100 grame, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare,
blănuri de valoare mare, obiecte de colecție, în stare vandabilă
8. Aparatura electronică*: camere video, amplificatoare audio, copiatoare.
9. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
(*)Aflate în stare de funcţionare
TERENURI/CURSURI DE APĂ
1. Terenul intravilan sau extravilan pe care pe care se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte
terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1000
m2 în zona urbană şi 2000 m2 în zona rurală

2. Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial productiv (exploatabile)
FAMILII CU 1-3
PERSOANE

1,5 ha / familie
CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI
- peste 2 bovine
- peste 5 ovine/caprine
- peste o cabalină
- peste 5 familii de albine
- peste 3 porcine
- peste 10 capete de iepuri de casă
- peste 25 capete de păsări
- crescătorii a căror producţie se comercializează

FAMILII CU PESTE
3 PERSOANE

2 ha / familie

