
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 6 

pentru stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din 

 valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate  

de strictă necesitate pentru nevoile unei familii  

 

 Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din 

data de 30 ianuarie 2012; 

 Având în vedere: 

- referatul şi proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 271/2012, ale viceprimarului comunei prin 

care propune stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc 

cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii; 

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 471/2012 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

al Comunei Răducăneni şi raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 424/2012; 

 În conformitate cu prevederile:  

- art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;   

- art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 - Se stabilesc veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce 

depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, 

conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 Art. 2 -  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 14/2011 a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

 Art. 3 – (1) Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse le îndeplinire de Compartimentul de 

specialitate din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială.  

                            (2) Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Serviciului Public 

de Asistenţă Socială precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii. 

 Art. 4 – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.02.2012.   

 

Dată astăzi 30 ianuarie 2012. 

 

                                 

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                               Consilier,   

 

                                      ROTARIU VASILE                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                 Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor 15 consilieri locali ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

Anexa la Hotărârea nr. 6/2012  

 

 

 

VENITURILOR POTENŢIALE  

care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 

considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 

 

 

 

Tabel 1 

Nr. 

Crt. 

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie lei/buc 

1 Maşină de gătit 820 

2 Frigider 1.568 

3 Combină frigorifică 2.000 

4 Congelator 920 

5 Maşină de spălat automată 1.650 

6 Televizor color 2.000 

7 Video (DVD player) 1.650 

8 Calculator personal 3.557 

 

 

 

Tabel 2 

Nr. 

Crt. 

Venituri potenţiale provenite din vânzarea terenurilor şi din 

valorificarea culturilor agricole 

lei/ha 

1 Terenuri arabile 28.000* 

2 Teren intravilan 220.000* 

3 Teren forestier 10.000* 

4 Păşuni 27.000* 

5 Fâneţe 27.000* 

6 Vii nobile 50.000* 

7 Culturi agricole (venit net/ha/an)  

 - grâu 169** 

 - porumb 126** 

 - fasole 145,6** 

 - orz 203,6** 

 - floarea – soarelui 110** 

 - cartofi 5.000** 

 - pepeni 4.000** 

 - sfeclă 334** 

 - struguri de masă 800** 

 - struguri de vin 400** 

 - tutun 1.200** 

 - soia 160** 

8 Livezi 700** 

9 Legume 1.500** 

* Preţul de vânzare în lei a unui hectar 

** Venitul net în lei/ha 

    

 



 

Tabel 3          
Nr. 

Crt. 

Venituri potenţiale provenite din vânzarea unor  

categorii de animale 

lei/buc 

1 Bovine 4.000* 

2 Porcine 1.000* 

3 Ovine/caprine 200* 

4 Cabaline 3.000* 

5 Păsări 30* 

6 Familii de albine 200* 

7 Iepuri de casă 20* 

* Preţul de vânzare în lei pe cap de animal sau, după caz, a unei familii de albine 

 

 

 

 

 

 
                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                               Consilier,   

 

                                      ROTARIU VASILE                                                      
 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


