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                                          H O T Ă R Â R E                                              
      privind aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potenţiale şi a listei bunurilor 
considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale precum şi a listei bunurilor care nu 
sunt considerate de strictă necesitate, pentru anul 2011. 
 
 
         Consiliul Local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava; 
         Având în vedere: 
          - Expunerea de motive, prezentată de domnul Ostanschi Vasile, primarul comunei 
Stulpicani, judeţul Suceava, înregistrată cu nr.342 din 25.01. 2011; 
          -  Raportul Compartimentului de asistenţă socială al Primăriei Stulpicani, înregistrat cu 
nr. 342 din 25.01.2011; 
          -  Raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii;     
          În conformitate cu prevederile art.8, alin.(6) şi (7) din Legea nr.276/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 venitul minim garantat, precum şi ale art.18 din 
HG. Nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 
          În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a” pct.2 , al art.45, alin.(1) coroborat cu 
art.115, lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 
                                                 HOTĂRĂŞTE:   
 
         Art.1. Se aprobă Lista bunurilor de strictă necesitate pentru nevoile unei 
familii, conform Anexei nr.1. 
         Art.2.  Se aprobă Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru  
nevoile familiale, conform Anexei  nr. 2. 
         Art.3. Se aprobă limitele veniturilor ce s-ar putea obţine de familiile care au în 
proprietate terenuri,clădiri,spaţii locative sau alte bunuri mobile ori imobile necesare 
determinării venitului net lunar al beneficiarului de ajutor social,de alocaţie complementară şi 
alocaţie de susţinere pentru anul 2011,conform Anexei nr.3. 
         Art.4.  Începând cu data de 1 februarie 2011 se abrogă Anexele nr.2,3 şi pct.4 din 
Anexa nr.4 ale art.1 , precum şi art.2-4 din HCL Stulpicani nr.2/30.01.2009 . 
         Art.5.  Primarul comunei Stulpicani , prin compartimentul de asistenţă socială va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată în termen, prin grija 
secretarului tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate.  
         Art.6   Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           
                   Preşedinte de şedinţă,                                                Contrasemnează: 
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                                                                                        comunei  Stulpicani,judeţul Suceava 
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