
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL CORNU

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea unor criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale necesare 
determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social şi al beneficiarilor 

alocaţiei pentru susţinerea familiei

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului  comunei  Cornu în  calitatea sa de iniţiator,  raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, precum şi 
raportul  comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local; 

 În conformitate  cu dispoziţiile  art.  8 alin (4) şi (6) din Legea 416/2001- privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 din H.G. 50/28.01.2011 privind 
aprobarea  normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art 7 din H.G nr.  
38/2011 privind  aprobarea  normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  legii  nr.  277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

În temeiul art.36 alin.(2) lit”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2, precum şi ale art. 45 alin.(1) şi cel al 
art.115  alin.(1)  lit.”b”  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001  republicată,  cu 
modificările şi completprile ulterioare,

   CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. – Se aprobă cuantumul veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor 
ce depăşesc cantitativ bunurile cuprinse în lista bunurilor de strictă necesitate pentru nevoile familiei, 
conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. –  Nu  poate  beneficia  de  ajutor  social  sau  alocaţie  pentru  susţinerea  familiei, 
familia/persoana singură care practică cerşetoria, comerţul ilicit, munca la negru sau alte activităţi 
din care realizează venituri nedeclarate.

Art.  3. –  Nu poate  beneficia  de  ajutor  social  sau  alocaţie  pentru  susţinerea  familiei 
familia/persoana singură care a făcut declaraţii false cu ocazia completării dosarului, la depunerea 
cererii, dovedite ca atare prin ancheta socială.

Art. 4. – Nu poate beneficia de ajutor social familia/persoana singură care nu cooperează 
cu persoanele delegate să efectueze ancheta socială în vederea stabilirii dreptului la ajutor social sau 
alocaţie pentru susţinerea familiei.

Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul 
asistenţă socială şi compartimentul financiar-contabil.

          Art. 6.  – Secretarul comunei CORNU va comunica prezenta hotărâre  instituţiilor şi 
persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marius IANCU

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                       SECRETAR,
                                                                                                                   Daniela IANCU 
Cornu, 11 februarie 2011
Nr.10



                                                                     Anexă la H.C.L.10/11.022011
                                                                     Preşedinte de şedinţă, _________________ 

BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O 
GOSPODĂRIE *)

LIMITE
MINIME/BUC

-LEI-

LIMITE
MAXIME/BUC

-LEI-

VALORI 
APLICABILE 

PENTRU 
COMUNA CORNU

Maşină de gătit (aragaz) 460 820 460
Frigider 560 1568 560
Combină frigorifică 899 2000 899
Congelator 595 920 595
Maşină de spălat automată 849 1650 849
Aspirator de praf 124 550 150
Televizor color 279 2000 279
Video (DVD player) 240 1650 240
Calculator personal 1400 3577 1400
*) Pentru bunurile mobile menţionate mai sus, folosite mai mult de 24 de luni, limitele minime, maxime şi 
vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.

VENITURILE POTENŢIALE PROVENITE DIN 
VÂNZAREA TERENURILOR ŞI DIN 

VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE

LIMITE
MINIME/BUC

-LEI-

LIMITE
MAXIME/BUC

-LEI-

VALORI 
APLICABILE 

PENTRU 
COMUNA CORNU

-lei-
1 Terenuri arabile 600*) 28000*) 600
2.Teren intravilan 2000*) 220000*) 2000
3.Teren intravilan municipiul Bucureşti 230000*) 230000
4.Teren forestier 2500*) 10000*) 2500
5. Păşuni 500*) 27000*) 500
6.Fâneţe 500*) 27000*) 500
7.Vii nobile 15000*) 50000*) 15000
8 Culturi agricole: 
- U.M. – venit net/ha/an

• grâu
• porumb  
• fasole
• orz
• floarea soarelui
• cartofi
• pepeni
• sfeclă
• vie – struguri de masă

- struguri de vin
• tutun
• soia

90**)
90**)
90**)
95**)

92,4**)
700**)
400**)
150**)

            400
            200

90**)
90**)

169**)
126**)

145,6**)
203,6**)
110**)

5000**)
4000**)
334**)
800**)
400**)

1200**)
160**)

90
90
90
95

92.4
700
400
150
400
200

90
90

9. Livezi 500**) 700**) 500
10 Legume 500**) 1500**) 500
*) preţul de vânzare în lei a unui hectar
**) venitul net în lei/ha

CATEGORII DE ANIMALE LIMITE
MINIME/BUC

-LEI-

LIMITE
MAXIME/BUC

-LEI-

VALORI APLICABILE 
PENTRU COMUNA CORNU

-lei-
1.bovine: 1000*) 4000*) 1000
2 porcine 300*) 1000*) 300
3 ovine/caprine 80*) 200*) 80
4cabaline 400*) 3000*) 400
5păsări 25*) 30*) 25
6familii de albine 100*) 200*) 100
7iepuri de casă 30*) 50*) 30



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL CORNU
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre  privind stabilirea unor criterii proprii de evaluare a veniturilor 
potenţiale necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social şi al 

beneficiarilor alocaţiei pentru susţinerea familiei

Activitatea  de  asistenţă  şi  protecţie  socială  cuprinde  totalitatea  acţiunilor  şi  măsurilor 
economico-sociale initiate pentru a garanta membrilor societăţii apărarea de fenomene şi acţiuni al 
căror efect se răsfrânge nefavorabil aupra situaţiei lor.

Instituirea  ajutorului  social  bazat  pe  principiul  solidarităţii  sociale  şi  a  alocaţiei  pentru 
susţinerea familiei sunt o formă de protecţie socială acordată persoanelor singure şi familiilor fără 
venituri sau cu venituri mici.

Actele  normative de bază care reglementează  în prezent  stabilirea şi  acordarea ajutorului 
social  sunt  Legea  416/2001-  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare şi H.G. nr. 50/2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Alocaţia pentru susţinerea familiei este reglementată prin Legea nr. 277/2010 şi prin H.G. nr.  
38/2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute de Legea nr 
416/2001 şi  venitul  net  lunar  al  familiei  sau al  persoanei  singure rezultat  din fişa de calcul.  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 studio şi a burselor sociale, precum 
şi  a  sprijinului  financiar  prevăzut  de  H.G.   nr.  1448/2004  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  conform art.  17  din  H.G.  nr. 
50/2011.

Pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, la stabilirea venitului mediu net lunar pe 
membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau 
după caz le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului, aşa cum sunt acestea prevăzute la art.8, 
alin. (1) –(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat,  cu modificările şi completările 
ulterioare.

Conform reglementărilor  prevăzute de Legea nr.  416/2001 şi H.G. nr.  50/2011, consiliile 
locale stabilesc, prin hotărâre, veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce 
depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, 
luând în considerare limitele minime şi maxime prevăzute în Anexa nr. 6 la H.G. nr. 50/2011. Ca 
urmare  se  impune  adoptarea  unei  hotărâri  de  stabilire  a  limitelor  potenţiale   provenite  din 
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necessitate 
pentru  nevoile  unei  persoane  singure/familii,  limite  necesare  determinării  venitului  net  lunar  al 
beneficiarilor de venit minim garantat şi al beneficiarilor de alocaţiei pentru susţinerea familiei din 
comuna Cornu. 

Având în vedere aspectele  mai  sus menţionte propun spre aprobare proiectul  de hotărâre 
privind  stabilirea  unor  criterii  proprii  de  evaluare  a  veniturilor  potenţiale  necesare  determinării 
venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social şi al beneficiarilor alocaţiei  pentru susţinerea 
familiei.

      Primar,
Cornel Nanu



Compartiment asistenţă socială

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind stabilirea unor criterii proprii de evaluare a veniturilor 

potenţiale necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social şi al 
beneficiarilor alocaţiei pentru susţinerea familiei

Proiectul  de  hotărâre  a  fost  elaborat  avându-se  în  vedere  actele  normative  care 
reglementează venitul minim garantat: Legea nr.416/2001- privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi  completările ulterioare şi  H.G. nr.  50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi actele normative care reglementează alocaţia pentru susţinerea familiei: 
Legea  nr.  277/2010  privind  alocaţia  pentru  susţinerea  familiei  şi  H.G.  nr.  38/20112011 
pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr nr. 277/2011 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca 
formă de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social 
lunar, în condiţiile prevăzute de lege. Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe 
principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.

Potrivit următoarelor prevederi legale:
 art.8 din Legea nr. 416/2001, - privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare
• alin (1) – “La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei 

singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv 
cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale 
de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, 
cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut 
de  Hotararea  Guvernului  nr.  1.488/2004  privind  aprobarea  criteriilor  si  a  cuantumului 
sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala 
«Bani de liceu», cu modificarile si completarile ulterioare (…)”, 

• alin (4)  – “în  cazul în  care  familia sau persoana singură are în  proprietate 
bunuri ce depăşesc cantitativ bunurile cuprinse în lista  prevăzută la alin (2) – considerate de 
strictă  necesitate  pentru  nevoile  familiale,  la  stabilirea  venitului  net  lunar  al  familiei, 
persoanei  singure  se  iau  în  considerare  veniturile  potenţiale  provenite  din  valorificarea 
bunurilor  respective,  stabilite  potrivit  unei  limite  minime  şi  maxime  ,  aprobate  la  nivel 
naţional”

• alin (6) – “ Consiliile locale, în funcţie de condiţiile specifice pot aproba şi alte 
criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale, prevăzute la alin (4)”

 art.18 din H.G. 50/2011-privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a 
prevederilor Legii  nr.  416/2001,  cu modificările şi  completările  ulterioare “Stabilirea 
dreptului la ajutor social se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz 
ale persoanei singure, cuprinse în următoarele liste:

a) Lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzute 
în anexa nr. 4 la H.G. nr. 50/2011;

b) Lista  bunurilor  care  nu  sunt  considerate  de  strictă  necessitate  pentru  nevoile 
familiale, prevăzute în anexa nr. 5 la H.G. nr. 50/2011;

c) criteriile privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din 
valorificarea bunurilor ce depăşesc  cantitativ categoriile  de bunuri  considerate de strictă 
necesitate , prevăzute în anexa nr. 6 la H.G. nr. 50/2011 

 art.22  din  H.G  nr.  50/2011 –  “veniturile  potenţiale  care  se  pot  obţine  din 
valorificarea bunurilorcuprinse în anexa nr. 6 se stabilesc de către consiliile locale în funcţie 
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de condiţiile locale specifice, luând în considerare limitele minime şi maxime prevăzute în 
aceasta, fără a le depăşi.

 Art.  7 din H.G. nr. 38/2011 –pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. 

“La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate 
veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau după caz le-au realizat în luna anterioară 
solicitării  dreptului,  aşa  cum  sunt  acestea  prevăzute  la  art.8,  alin.  (1)  –(7)  din  Legea 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.”

 Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare, la art.36, alin(6) lit.”a”, stabileşte printre atribuţiile 
autoritatilor  deliberative  ale  unitatilor  administrativ-teritoriale  şi   asigurarea  cadrului  
necesar pentru furnizarea serviciilor sociale pentru protecţia copilului,  a persoanelor cu  
handicap,  a  persoanelor  vârstnice,  a  familiei  şi  a  altor  persoane  sau  grupuri  aflate  în  
nevoie.

A fost elaborat proiectul de hotărâre cu propunerea de a fi înaintat Consiliului Local 
spre aprobare conform competenţelor stabilite de lege.

                                       Inspector asistenţă socială, 
                                               Denisa Dăncescu
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