
R O M Â N I A                          

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA TULUCESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  11 

din   28.02.2011  

 

privind stabilirea criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea 

bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necsitate pentru 

nevoile familiale, în vederea stabilirii venitului net total al persoanelor beneficiare ale 

prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei Tulucesti, judetul Galati 

 

INIŢIATOR : Bratu Petrică – primarul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi. 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 1551/24.02.2011 

 Consiliul local al comunei Tuluceşti, intrunit in sedinta  ordinara din data de 

28.02.2011 convocată prin dispoziţia nr. 67/15.02.2011; 

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Tuluceşti , inregistrata 

sub nr. 1552/24.02.2011; 

 Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr.  1561/24.02.2011 

Avand in vedere Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1604/28.02.2011;  

Avand in vedere prevederile art. 8 al, 6, 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat 

Avand in vedere prevederile art. 22 din H.G. nr. 50/2011 privind pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat 

 Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct. 2 din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare . 

 In baza art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare . 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1. – (1) Se aprobă criteriile privind limitele veniturilor potenţiale provenite din 

valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă 

necsitate pentru nevoile familiale, în vederea stabilirii venitului net total al persoanelor 

beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei Tulucesti, judetul Galati, 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre ; 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Galaţi, în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, se aduce la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului comunei Tuluceşti, iar de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se 

imputerniceste primarul comunei Tuluceşti, judetul Galati. 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                   Frosă Maricel 

 

      CONTRASEMNAT SECRETAR, 

                     Sandu Dan 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

P R I M A R        

Nr. 1552/24.02.2011 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

privind stabilirea criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea 

bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necsitate pentru 

nevoile familiale, în vederea stabilirii venitului net total al persoanelor beneficiare ale 

prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei Tulucesti, judetul Galati 

 

 

 

 

 

Proiectul de hotarare a fost initiat in conformitate cu prevederile din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare si prevederile art. 8 al, 6, 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat dă posibilitatea autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ce au competenţe să aprobe şi alte criterii 

proprii de evaluare a veniturilor potenţiale a persoanelor beneficiare de ajutor social.  

Astfel supun atenţiei Consiliului Local Tuluceşti proiectul de hotărâre privind 

stabilirea criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor 

ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necsitate pentru nevoile 

familiale, în vederea stabilirii venitului net total al persoanelor beneficiare ale prevederilor 

Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei Tulucesti, judetul Galati 

 

 
 

 

 

 

P R I M A R, 

 

BRATU PETRICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

P R I M A R 

Compartimentul de asistenţă socială 

Nr.    1561/24.02.2011                                               

 

 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

 

privind stabilirea criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea 

bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necsitate pentru 

nevoile familiale, în vederea stabilirii venitului net total al persoanelor beneficiare ale 

prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei Tulucesti, judetul Galati 

 

 

 

Avand in vedere prevederile art. 8 al, 6, 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, care stipulează “(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al 

persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, 

inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii 

legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe 

legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar 

prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a 

cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate numai categoriile de 

bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, 

aceasta beneficiază de ajutor social, luându-se în calcul veniturile prevăzute la alin. (1). 

    (3) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre 

bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru 

nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor social. 

    (4) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate bunuri ce depăşesc 

cantitativ bunurile cuprinse în lista prevăzută la alin. (2), la stabilirea venitului net lunar al 

familiei sau persoanei singure se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din 

valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime şi maxime, aprobate la 

nivel naţional. 

    (5) Listele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi limitele prevăzute la alin. (4) se stabilesc 

prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. 

    (6) Consiliile locale, în funcţie de condiţiile specifice, pot aproba şi alte criterii proprii 

de evaluare a veniturilor potenţiale, prevăzute la alin. (4). 

    (7) Listele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi limitele prevăzute la alin. (4) se 

actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. Consiliile locale, în funcţie de condiţiile 

specifice, au obligaţia de a aproba listele prevăzute la alin. (2) - (4). 

    (8) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu 

alte familii sau persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor 

bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea 



cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi 

partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din 

gospodărie. 

Avand in vedere prevederile art. 22 din H.G. nr. 50/2011 privind pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, care postulează “Veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor 

cuprinse în anexa nr. 6 se stabilesc de către consiliile locale în funcţie de condiţiile locale 

specifice, luând în considerare limitele minime şi maxime prevăzute în aceasta, fără a le 

depăşi.” 

 De asemenea, art. 36 al. 6 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind  administraţia  

publica locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede că un Consiliu 

Local de comună „asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: serviciile sociale pentru protecţia 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie socială 

         Consider ca proiectul de hotarare intruneste conditiile prevazute de lege asigura 

incadrarea in drept a starii de fapt si  poate fi discutat in sedinta Consiliului local. 

 

 

 

 

Referent, 

 

Tiron Victoriţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

AVIZ 

 

 

La proiectul de hotărâre privind : stabilirea criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale 

provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate 

de strictă necsitate pentru nevoile familiale, în vederea stabilirii venitului net total al 

persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei Tulucesti, 

judetul Galati 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea 

şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea criteriilor privind 

limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ 

categoriile de bunuri considerate de strictă necsitate pentru nevoile familiale, în vederea 

stabilirii venitului net total al persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 la 

nivelul comunei Tulucesti, judetul Galati, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale 

provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate 

de strictă necsitate pentru nevoile familiale, în vederea stabilirii venitului net total al 

persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei Tulucesti, 

judetul Galati 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca membri 

pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Munteanu Alexandrina, Răuţă Viorica şi 

Pecingină Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

PECINGINĂ NECULAI 

 

 

 



 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind : stabilirea criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale 

provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate 

de strictă necsitate pentru nevoile familiale, în vederea stabilirii venitului net total al 

persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei Tulucesti, 

judetul Galati 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea 

şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea criteriilor privind 

limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ 

categoriile de bunuri considerate de strictă necsitate pentru nevoile familiale, în vederea 

stabilirii venitului net total al persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 la 

nivelul comunei Tulucesti, judetul Galati, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale 

provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate 

de strictă necsitate pentru nevoile familiale, în vederea stabilirii venitului net total al 

persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei Tulucesti, 

judetul Galati 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri 

pe domnii consilieri : Barbu Valentina, Grecu Dragomir, Soimu Gabriel Claudiu, Oprea 

Sandu-Sorin, Chisacov Marin, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu             

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

BARBU VALENTINA 

 

GRECU DRAGOMIR 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

OPREA SANDU SORIN 

 

CHISACOV MARIN 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

 

AVIZ 
La proiectul de hotărâre privind : stabilirea criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale 

provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate 

de strictă necsitate pentru nevoile familiale, în vederea stabilirii venitului net total al 

persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei Tulucesti, 

judetul Galati 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea 

şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea criteriilor privind 

limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ 

categoriile de bunuri considerate de strictă necsitate pentru nevoile familiale, în vederea 

stabilirii venitului net total al persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 la 

nivelul comunei Tulucesti, judetul Galati, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale 

provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate 

de strictă necsitate pentru nevoile familiale, în vederea stabilirii venitului net total al 

persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul comunei Tulucesti, 

judetul Galati 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca membri 

pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Frosă Maricel, Mîrza Marius, Moisă Jan, Şoimu Andrei, 

avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu   voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre.  

 

 

MOISĂ JAN 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

FROSĂ MARICEL 

 

ŞOIMU ANDREI 

 

MÎRZA MARIUS 

 


