
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel./fax. 0349/525000, 0349/525000

HOTARARE

Ref. la: aprobarea listei bunurilor care conduc la excluderea acordării 
ajutorului socia l

Având în vedere: m
- expunerea de motive a primarului comunei Perieţi, judeţul Olt;
- raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei;
- raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie

socială, activităţi sportive şi de agrement; *
- prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

republicată;
- prevederile art. 18 alin. (1) şi (2) 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;

- P r e v e d e r i l e  a r t .  14 a l in .  (1) d in  L ege a  n r .  277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei i

- prevederile art. 7 alin. (I1) din H.G nr. 38/2011 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei.

In tem eiul art.36 alin.(2) alin.(6) lit.”a” pct.2, precum şi a le  art.
45 alin.(1) şi c e l al art.115 alin.(1) Iit.”b” din Legea administraţiei 
publice loca le  nr.215/2001 republicată, cu  modificările şi com pletprile 
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL PERIEŢI
. • • '  *

HOTĂRĂŞTE

Articolul 4. Se aprobă lista bunurilor care conduc la excluderea acordării 
ajutorului social conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 . 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.

Articolul 3. 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.

Articolul 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
compartimentul asistenţă socială şi compartimentul financiar-contabil.

Articolul 5. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului -  Judeţul Olt;
- Primarului comunei Perieţi, judeţul Olt;



Se face publică prin afişare; 
Compartimentului asistenţă sociala; 

Compartimentului financiar-contabil;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
lRIN

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR, 

Ec. ELENA OLTEANU

Nr I 4-9 /frUaiAta. 2 0 1 6 .

Adoptată cu 11 voturi pentru, O împotrivă şi O abţineri dintr-un total de 11 voturi valabil exprimate (11 consilieri 
locali în funcţie) în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt



ANEXA nr. î  la HCL nr. Z /29.01.2016

Anexa nr.3 

Anexa nr.4 

la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile

1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 
gospodăreşti

2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane 
care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

O

O

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete 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 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 
autobuze, microbuze

4 Şalupe, bărci cu motorj scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare 
pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 
hidraulic, mecanic sau electric

(*)Af ate în stare de funcţionare

Depozite bancare
Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări

1
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală 
depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 
euro pentru familie

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionare, conduce la excluderea acordării 
ajutorului social.

p r e ş e d i n t e l e !
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