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H O T Ă R Â R E 

 
   REFERITOR LA: Aprobarea veniturilor potenţiale, provenite din valorificarea  bunurilor ce  
                                 depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate  
                                 pentru nevoile familiale, ale beneficiarilor venitului minim garantat 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: 

   Prin Legea nr. 115/2006 au fost aduse modificări Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, iar prin H.G. nr. 1010/2006 au fost aprobate  Normele metodologice de aplicare a acestui act 
normativ. 

În acest sens se impune aprobarea veniturilor potenţiale, provenite din valorificarea  bunurilor ce 
depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, ale 
beneficiarilor venitului minim garantat 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate 15959/14.12.2007 al Direcţiei Administraţiei Publice Locale Juridic – 

Contencios; 
- Art. 8 pct. 6 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Art. 18 pct. 1 lit. “c” şi Anexa  nr. 6 la HG nr. 1010/2006 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001; 
- Art. 36 alin. 2 lit. “d”  şi art. 36 alin. 6, lit. a), pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări a 

Consiliului local Caracal; 
- Avizul  Comisiei pentru probleme economice, buget, finanţe a Consiliului local Caracal; 
În temeiul art. 45 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
ART.1 - Aprobă veniturile potenţiale ale beneficiarilor venitului minim garantat, provenite din 

valorificarea  bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru 
nevoile familiale, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 - Aprobă suma de 30 lei/lună, potenţial venit realizat, rezultat din activităţi de muncă 
ocazionale, ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social apţi de muncă, pe perioadele ianuarie – martie 
2008 şi  octombrie-decembrie 2008. 

ART.3 - Aprobă suma de 50 lei/lună, potenţial venit realizat, rezultat din activităţi de muncă 
ocazionale, ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social apţi de muncă, pe perioada aprilie – 
septembrie 2008. 

ART.4 - Sumele prevăzute la art. 1, 2 şi 3 nu vor  fi luate în calcul, ca potenţial venit realizat de 
către persoanele apte de muncă care  prestează acţiuni sau lucrări de interes local. 

ART.5 - Aprobă ca, în situaţia în care unul dintre membrii familiei este plecat în străinătate pe o 
perioadă de timp mai mare de 3 luni, se va aprecia că lucrează acolo şi din venitul obţinut întreţine familia 
rămasă în ţară, motiv pentru care membrilor familiei nu li se va mai acorda ajutor social. 

ART.6 - Aprobă ca în situaţia în care beneficiarii de ajutor social sunt depistaţi că desfăşoară acte 
sau fapte de comerţ, pe bază de proces-verbal de constatare se va propune încetarea plăţii ajutorului 
social. 



Plata ajutorului social va înceta în cursul anului 2008 pentru persoana care desfăşoară activităţile 
prevăzute la alin. 1 şi membrii familiei acestuia. 

ART.7 - Se interzice plata ajutorului social solicitanţilor care sunt titulari/membrii ai unei 
asociaţii familiale sau persoane fizice constituite conform Legii nr. 300/2004. 

ART.8 - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01.01.2008, dată la care îşi încetează 
aplicabilitatea HCL nr. 173/20.12.2006. 

ART.9 - Direcţia Economică, Direcţia Administraţie Publică Locală şi Serviciul Asistenţă 
Socială, Protecţie Specială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
            ART.10 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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