ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr.92 din 13 .01. 2011

REFERAT
Având în vedere reglementările legale prevăzute de Legea nr.416/2001, art. 8 al.(6 şi 7) , modificată prin Legea
nr.276/2010 , a Legii nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei ,a Hotărârii nr 50
din 19 ianuarie 2011 publicată în MO nr. 76 din 28 .01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a Hotărârii Guvernului nr. 38 din 19
ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei , care precizează că , consiliile locale stabilesc prin hotărâre veniturile
potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce trebuiesc luate în calcul la stabilirea venitului minim
garantat şi a venitului mediu net lunar pe membru de familie pentru beneficiarii alocaţiei de susţinere
Prin modificările şi completările celor două acte normative, modificările se referă la următoarele
categorii de bunuri :
1. bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii
2. bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale
3. limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc
categoriile de bunuri prevăzute la punctul 1
Ca urmare, se impune adoptarea hotărârii de stabilire a limitelor potenţiale provenite din valorificarea
bunurilor, din vânzarea terenurilor, precum şi cele provenite din valorificarea animalelor ţinându-se cont de
prevederile Hotărârii nr.50 / 19.01.2011 cu privire la limitele minime şi maxime.
Listele precum şi criteriile de stabilire a venitului minim garantat se completează şi se actualizează
anual de către Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi a Familiei, cu consultarea Institutului naţional de
Statistică şi se aprobă prin hotărâre de guvern.
Ca urmare propunem adoptarea unei hotărâri prin care să se stabilească limitele minime a categoriilor
de bunuri deţinute peste cele prevăzute de lege, a limitelor provenite din vânzarea terenurilor şi valorificarea
culturilor agricole precum şi din valorificarea animalelor şi păsărilor

, aprobarea listei bunurilor de strictă

necesitate pentru nevoile unei familii şi a listei bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru
nevoile familiei .
De asemenea propunem abrogarea Hotărârii Consiliului Local Cucuteni nr. 3 din 26.01.2010.
La prezentul raport de specialitate ataşăm:
- Anexa nr.1 - criterii privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri de strictă necesitate pentru nevoile
unei familii , din vânzarea terenurilor, din valorificarea culturilor agricole, din valorificarea animalelor şi
păsărilor ;
Anexa 2 – Lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii
Anexa 3- Lista bunurilor bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale

ASISTENT SOCIAL

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

H O T Ă R Â R E A NR. 5 / 31.01.2011
Privind:

Stabilirea limitelor minime a veniturilor potenţiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă
necesitate pentru nevoile unei persoane singure/familii, limite necesare determinării
venitului net lunar beneficiarilor de venit minim garantat, alocaţie pentru susţinerea
familiei
Consiliul local al comunei Cucuteni judeţul Iaşi , întrunit în şedinţă ordinară astăzi 31 ianuarie
2011 , conform dispoziţiei primarului nr.9 din 26.01.2011 ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 modificată prin Legea nr. 276 din 24.12.2010 ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.50 din 19.01.2011 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicarea Legii 416/2001 modificată ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei ;
Având în vedere raportul de specialitate a asistentului social prin care propune adoptarea
hotărârii de stabilire a limitelor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor, din vânzarea
terenurilor, precum şi cele provenite din valorificarea animalelor , alte criterii , limite necesare
determinării venitului net lunar a beneficiarilor de venit minim garantat ;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei ;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate pentru proiectul de hotărâre ;
In temeiul art. 45 al. (1) şi art. 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei
publice locale,republicată, modificată şi completată ;
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se stabilesc limitelor minime a veniturilor potenţiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile
unei persoane singure/familii, limite necesare determinării venitului net lunar beneficiarilor de venit
minim garantat şi alocaţiei pentru susţinerea familiei , conform anexa nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii
prevăzută în anexa nr. 2 parte integrantă din prevederile prezentei .
Art.3 Se aprobă Lista bunurilor bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru
nevoile familiale prevăzută în anexa nr. 3 parte integrantă din prevederile prezentei .
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul din bunurile cuprinse în această
listă nu beneficiază de ajutor social.
Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local
Cucuteni nr. 3/26.01.2010 .
Art.5 Prezenta hotărâre va dusă la îndeplinire de asistentul social care va calcula ajutoarele
sociale , primarul comunei care stabileşte planul de lucrări de interes local , viceprimarul comunei
care repartizarea orelor de muncă şi ţine evidenţa efectuării acestora .
Art.6. Secretarul comunei, va înainta copie de pe prezenta primarului, viceprimarului,
asistentului social , Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii , Agenţiei Judeţene
de Prestaţii Sociale Iaşi şi un exemplar se va afişa spre luare la cunoştinţă de cei interesaţi .
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER

BÂRZU GHEORGHE

CONTRASEMNAT
SECRETAR

RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 31.01.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din
numărul total de 9 consilieri în funcţie.

Anexa 1 la Hotărârea nr.____/2011

CRITERII
privind limitele ale veniturilor potenţiale provenite din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de
bunuri
1.
Nr.crt

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie

Valoare/buc. Lei

1.

Maşina de gătit (aragaz cu 4 ochiuri)

460

2.

Frigider

560

3.

Combină frigorifică

899

4.

Congelator

595

5.

Maşină de spălat automată

849

6.

Televizor color

279

7.

Video (DVD player)

240

8.

Calculator personal

1.400

NOTĂ ; Bunurile mobile menţionate mai sus trebuie să fie în stare de funcţiune , iar pentru
cele folosite mai mult 24 de luni limitele vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.
Nr.crt Veniturile potenţiale provenite din Preţ vânzare - Lei
vânzarea
terenurilor
şi
din
valorificarea culturilor agricole
1.
Terenuri arabile
600
2.

Teren intravilan

2000

3.

Teren forestier

2.500

4.

Păşuni

500

5

Fâneţe

500

6.

Vii nobile

15.000

7

Culturi agricole –

UM-venit net/ha/an

•

Grâu

90

•

Porumb

90

•

Fasole

90

•

Orz

95

•

Floarea-soarelui

92,4

•

Cartofi

700

•

Pepeni

400

•

Sfeclă

150

•

Vii – struguri masă

400

- struguri vin

200

•

Tutun

90

•

Soia

90

8

Livezi

500

9

Legume

500

Nr.
crt
1.

Categorii de animale
Bovine

Preţ vanzare pe cap de animal/a unei familii de
albine
1.000

2.

Porcine

300

3.

Ovine / caprine

80

4.

Cabaline

400

5.

Păsări

25

6.

Familii de albine

100

7.

Iepuri de casă

30

NOTĂ ,;Preţurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca
diferenţă dintre bunurile cuprinse în anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la normele
metodologice
4. ALTE CRITERII CE SE IAU ÎN CALCUL LA STABILIREA VENITURILOR
1. Munci ocazionale pentru persoană aptă de muncă
- 60 lei/lună
2. Tâmplărie şi fierărie
- 10 lei/lună
3. Construcţii
- 12 lei/lună
4..Activităţi de ciobănit ( ovine+bovine)
- 10 lei/lună
5. Reparaţii radio-tv
- 10 lei/lună
6. Nu pot beneficia de ajutor social pentru anul în curs ;
• .Familiile din care un membru este plecat în străinătate
• Famialia a căruia persoană din componenţa familiei s-a reîntors din străinătate
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONTRASEMNAT
CONSILIER
SECRETAR
BĂRZU GHEORGHE
RUSU GICA

Anexa 2 la Hotărârea nr.____/2011
LISTA
BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTĂ NECESITATE PENTRU
NEVOILE UNEI FAMILII
BUNURI IMOBILE:
1. locuinţa de domiciliu, conform art.7 din Norme metodologice precum şi anexele
gospodăreşti ;
BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O GOSPODĂRIE:
1. mobilier aferent locuinţei
2 aparatură electronică şi electrocasnică uzuală *
3. mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente
4. aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament medical*;
5 aparatură şi instalaţia destinată încălzirii locuinţei şi preparării apei calde menajere;
6 . unelte de stricta necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural
7. unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei.
* aflate în stare de funcţionare , dar nu mai mult de o bucată de fiecare bun* ( aparat TV
,maşină de spalat,frigider, maşină de gătit,radiocasetofon,calculator PC sau laptop etc)
TERENURI/CURSURI DE APA
TERENURI/CURSURI DE APA

FAMILII CU 1-3
FAMILII CU PESTE 3
PERSOANE
PERSOANE
1.Terenuri intravilane ,inclusive cel pe care se află locuinţa de domiciliu , dar nu mai
mult de 1000 mp
2.Terenuri extravilane în zonă
colinară , de şes şi de munte
cu potenţial productive
(exploatabile)
0,50 ha/familie
0,75 ha/familie
CATEGORII DE ANIMALE / PĂSĂRI:
1. o bovină
2. 2 porcine
3. 4 ovine
4. o cabalină
5. 10 capete de iepuri de casă
6. 15 capete de păsări
7. 5 familii de albine;
NOTĂ: Toate bunurile imobile, mobile, terenuri / cursuri de apă, categorii de animale / păsări şi alte bunuri cuprinse în
această listă pot fi deţinute cumulativ de o familie/ persoană singură .

ALTE BUNURI:
c) decoraţii, medalii, cupe, insigne, etc. primite în nume personal cu titlu onorific.
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONTRASEMNAT
CONSILIER
SECRETAR
BĂRZU GHEORGHE

RUSU GICA

Anexa 3 la Hotărârea nr.____/2011
LISTA
BUNURILOR CARE NU SUNT CONSIDERATE
DE STRICTĂ NECESITATE PENTRU NEVOILE FAMILIALE
NOTĂ ; Familiile şi persoanele singure care au în proprietate ce puţin unul din
bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social
BUNURI IMOBILE:
1 clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, aşa cum este definită la art.7
din Norme metodologice şi a anexelor gospodăreşti, conform Anexei nr.4 la normele
metodologice sau alte immobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: proprietate,
închiriere, concesiune, comodat etc;
BUNURI MOBILE:
1. aparatura electronică *:, camere video, amplificatoare audio, copiatoare .
2. obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuteii sau monezi din
metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în
stare vandabilă;
3. mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani *: autoturisme, autoutilitare,
autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă,
iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete şi scutere, şi altele asemenea;
4. utilaje agricole *: tractor, combină autopropulsată ;
5. utilaje de prelucrare agricolă *: presă de ulei, moară de cereale ;
6. utilaje de prelucrat lemnul *: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic,
mecanic sau electric;
7. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
*aflate în stare de funcţiune
TERENURI/CURSURI DE APĂ:
TERENURI/CURSURI DE APA

FAMILII CU 1-3 PERSOANE

FAMILII CU PESTE 3
PERSOANE
1.Terenuri intravilane inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliul dar nu mai mult de 2000 mp
2.Terenuri extravilane în zona colinară
,de şes şi de munte
1,5 ha/ familie
2,00 ha/familie
CATEGORII DE ANIMALE:
1. peste 3 bovine:

5. peste 50 de capete iepuri de casă;

2. peste 5 porcine:

6. peste 100 de capete păsări:.

3. peste 20 ovine

7. peste 15 familii de albine.
8. crescătorii a căror producţie se
comercializează

4. peste 2 cabaline:

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
BĂRZU GHEORGHE

CONTRASEMNAT
SECRETAR
RUSU GICA

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind:

Stabilirea limitelor minime a veniturilor potenţiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă
necesitate pentru nevoile unei persoane singure/familii, limite necesare determinării
venitului net lunar beneficiarilor de venit minim garantat.

Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 modificată prin Legea nr. 276 din 24.12.2010 ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.50 din 19.01.2011 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicarea Legii 416/2001 modificată ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei ;
Având în vedere raportul de specialitate a asistentului social prin care propune adoptarea
hotărârii de stabilire a limitelor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor, din vânzarea
terenurilor, precum şi cele provenite din valorificarea animalelor , alte criterii , limite necesare
determinării venitului net lunar a beneficiarilor de venit minim garantat ;
In temeiul art. 45 al. (6) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale,republicată,
modificată şi completată , emite următorul ;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se stabilesc limitelor minime a veniturilor potenţiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile
unei persoane singure/familii, limite necesare determinării venitului net lunar beneficiarilor de venit
minim garantat, conform anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii
prevăzută în anexa nr. 2 parte integrantă din prevederile prezentei .
Art.3 Se aprobă Lista bunurilor bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru
nevoile familiale prevăzută în anexa nr. 3 parte integrantă din prevederile prezentei .
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul din bunurile cuprinse în această
listă nu beneficiază de ajutor social.
Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local
Cucuteni nr. 3/26.01.2010 .
Art.5 Prezenta hotărâre va dusă la îndeplinire de asistentul social care va calcula ajutoarele
sociale , primarul comunei care stabileşte planul de lucrări de interes local , viceprimarul comunei
care repartizarea orelor de muncă şi ţine evidenţa efectuării acestora .

PRIMAR

Anexa 1 la proiectul de hotărâre

CRITERII
privind limitele ale veniturilor potenţiale provenite din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de
bunuri
1.
Nr.crt

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie

Valoare/buc. Lei

1.

Maşina de gătit (aragaz cu 4 ochiuri)

460

2.

Frigider

560

3.

Combină frigorifică

899

4.

Congelator

595

5.

Maşină de spălat automată

849

6.

Televizor color

279

7.

Video (DVD player)

240

8.

Calculator personal

1.400

NOTĂ ; Bunurile mobile menţionate mai sus trebuie să fie în stare de funcţiune , iar pentru
cele folosite mai mult 24 de luni limitele vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.
Nr.crt Veniturile potenţiale provenite din Preţ vânzare - Lei
vânzarea
terenurilor
şi
din
valorificarea culturilor agricole
1.
Terenuri arabile
600
2.

Teren intravilan

2000

3.

Teren forestier

2.500

4.

Păşuni

500

5

Fâneţe

500

6.

Vii nobile

15.000

7

Culturi agricole –

UM-venit net/ha/an

•

Grâu

90

•

Porumb

90

•

Fasole

90

•

Orz

95

•

Floarea-soarelui

92,4

•

Cartofi

700

•

Pepeni

400

•

Sfeclă

150

•

Vii – struguri masă

400

- struguri vin

200

•

Tutun

90

•

Soia

90

8

Livezi

500

9

Legume

500

Nr.
crt
1.

Categorii de animale
Bovine

Preţ vanzare pe cap de animal/a unei familii de
albine
1.000

2.

Porcine

300

3.

Ovine / caprine

80

4.

Cabaline

400

5.

Păsări

25

6.

Familii de albine

100

7.

Iepuri de casă

30

NOTĂ ,;Preţurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca
diferenţă dintre bunurile cuprinse în anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la normele
metodologice
4. ALTE CRITERII CE SE IAU ÎN CALCUL LA STABILIREA VENITURILOR
1. Munci ocazionale pentru persoană aptă de muncă
- 60 lei/lună
2. Tâmplărie şi fierărie
- 10 lei/lună
3. Construcţii
- 12 lei/lună
4..Activităţi de ciobănit ( ovine+bovine)
- 10 lei/lună
5. Reparaţii radio-tv
- 10 lei/lună
6. Nu pot beneficia de ajutor social pentru anul în curs ;
• .Familiile din care un membru este plecat în străinătate
• Famialia a căruia persoană din componenţa familiei s-a reîntors din străinătate

PRIMAR

Anexa 2 la proiectul de hotărâre
LISTA
BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTĂ NECESITATE PENTRU
NEVOILE UNEI FAMILII
BUNURI IMOBILE:
1. locuinţa de domiciliu, conform art.7 din Norme metodologice precum şi anexele
gospodăreşti ;
BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O GOSPODĂRIE:
1. mobilier aferent locuinţei
2 aparatură electronică şi electrocasnică uzuală *
3. mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente
4. aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament medical*;
5 aparatură şi instalaţia destinată încălzirii locuinţei şi preparării apei calde menajere;
6 . unelte de stricta necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural
7. unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei.
* aflate în stare de funcţionare , dar nu mai mult de o bucată de fiecare bun* ( aparat TV
,maşină de spalat,frigider, maşină de gătit,radiocasetofon,calculator PC sau laptop etc)
TERENURI/CURSURI DE APA
TERENURI/CURSURI DE APA

FAMILII CU 1-3
FAMILII CU PESTE 3
PERSOANE
PERSOANE
1.Terenuri intravilane ,inclusive cel pe care se află locuinţa de domiciliu , dar nu mai
mult de 1000 mp
2.Terenuri extravilane în zonă
colinară , de şes şi de munte
cu potenţial productive
(exploatabile)
0,50 ha/familie
0,75 ha/familie
CATEGORII DE ANIMALE / PĂSĂRI:
1. o bovină
2. 2 porcine
3. 4 ovine
4. o cabalină
5. 10 capete de iepuri de casă

6. 15 capete de păsări
7. 5 familii de albine;
NOTĂ: Toate bunurile imobile, mobile, terenuri / cursuri de apă, categorii de animale / păsări şi alte bunuri cuprinse în
această listă pot fi deţinute cumulativ de o familie/ persoană singură .

ALTE BUNURI:
c) decoraţii, medalii, cupe, insigne, etc. primite în nume personal cu titlu onorific.

PRIMAR

Anexa 3 la proiectul de hotărâre
LISTA
BUNURILOR CARE NU SUNT CONSIDERATE
DE STRICTĂ NECESITATE PENTRU NEVOILE FAMILIALE
NOTĂ ; Familiile şi persoanele singure care au în proprietate ce puţin unul din
bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social
BUNURI IMOBILE:
1 clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, aşa cum este definită la art.7
din Norme metodologice şi a anexelor gospodăreşti, conform Anexei nr.4 la normele
metodologice sau alte immobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: proprietate,
închiriere, concesiune, comodat etc;
BUNURI MOBILE:
1. aparatura electronică *:, camere video, amplificatoare audio, copiatoare .
2. obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuteii sau monezi din
metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în
stare vandabilă;
3. mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani *: autoturisme, autoutilitare,
autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă,
iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete şi scutere, şi altele asemenea;
4. utilaje agricole *: tractor, combină autopropulsată ;
5. utilaje de prelucrare agricolă *: presă de ulei, moară de cereale ;
6. utilaje de prelucrat lemnul *: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic,
mecanic sau electric;
7. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
*aflate în stare de funcţiune
TERENURI/CURSURI DE APĂ:
TERENURI/CURSURI DE APA

FAMILII CU 1-3
FAMILII CU PESTE 3
PERSOANE
PERSOANE
1.Terenuri intravilane inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliul dar nu mai mult
de 2000 mp
2.Terenuri extravilane în zona
colinară ,de şes şi de munte
1,5 ha/ familie
2,00 ha/familie
CATEGORII DE ANIMALE:
1. peste 3 bovine:
6. peste 100 de capete păsări:.
2. peste 5 porcine:
3. peste 20 ovine

7. peste 15 familii de albine.
8. crescătorii a căror producţie se
comercializează

4. peste 2 cabaline:
5. peste 50 de capete iepuri de casă;

PRIMAR

