
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL RACIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea limitelor minime de venituri  

pentru aplicarea prevederilor legale în domeniul asistenței sociale  
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.06.2011, 
Având în vedere: 

- prevederile art. 8 din L. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 18, art. 22 și art. 23 din Normele metodologice din 19.01.2011 de aplicare a Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG 50/2011; 

- prevederile Instrucțiunilor din 6 mai 2011 de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2011 - Anexa 3; 

- raportul Compartimentului Asistență Socială din carul Primăriei Raciu și avizul comisiei de 
specialitate din carul Consiliului Local Raciu;  

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 39, alin. 1, art. 44, art. 45, alin. 1 și art. 115, alin. 1, lit. b din 
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 

Se aprobă Lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, conform anexei nr. 4 
din Normele metodologice din 19.01.2011 de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, 
aprobate prin HG 50/2011; 
Art. 2  

Se aprobă Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, conform 
anexei nr. 5 din Normele metodologice din 19.01.2011 de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat, aprobate prin HG 50/2011;; 
Art. 3 

Criteriile privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor 
ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, se 
stabilesc ca fiind cele de la nivelul minim prevăzut în anexa nr. 6 din Normele metodologice din 19.01.2011 
de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG 50/2011; 
Art. 4 

Nu se introduc criterii proprii suplimentare de evaluare a veniturilor potențiale, în funcție de condiţiile 
specifice de la nivelul comunei Raciu. 
Art. 5  

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul, asistentul social şi secretarul consiliului 
local.  
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETAR, 
     consilier local Dragomir Ruxanda Mădălina                jr. Zaharia Alin 
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