
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CĂPÎLNIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 4/2012
privind stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc 

cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii  ce pot fi 
luate în calcul, la stabilirea ajutorului social, în condiţiile Legii nr. 416/2001, valabile pe anul 2012

Consiliul Local Căpîlniţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 03.02.2012  
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 57/22.12.2011 stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din 

valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru 
nevoile unei familii  ce pot fi luate în calcul, la stabilirea ajutorului social, în condiţiile Legii nr. 416/2001, valabile 
pe anul 2012

- Expunerea de motive a primarului comunei Căpîlniţa nr. 57/2011;
- Referatul de specialitate nr. 57/2011 al Compartimentului asistenţă socială, autoritate tutelară şi 

protecţia copilului;
- Avizul favorabil al Comisiei de dezvoltare economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism;
- Avizul favorabil al Comisiei de activităţi social- culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă 

şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină;
În conformitate cu prevederile:
- art. 8 alin. (2), alin. (4) şi alin. (7) din Legea nr. 416/2001 modificată şi completată prin Legea 

276/2010, privind venitul minim garantat;
- art. 17, art. 18 şi art. 22. din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea 

Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Pe baza prevederilor art. 6) alin. (1) şi alin. (2) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, cu  modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.     1.     -  Se stabilesc veniturilor potenţiale, pe anul 2012, care se pot obţine din 
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă 
necesitate pentru nevoile unei familii  ce pot fi luate în calcul, la stabilirea ajutorului social în 
condiţiile legii venitului minim garantat, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.     2.-      Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, prin mijloacele locale de 
publicitate prin grija secretarului comunei Căpîlniţa.

Art.     3.-   Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează 
primarul comunei Căpîlniţa şi Compartimentul asistenţă socială, autoritate tutelară şi 
protecţia copilului.

Art.     3.-   Prezenta hotărâre se comunică cu primarul comunei Căpîlniţa, cu 
Compartimentul asistenţă socială, autoritate tutelară şi protecţia copilului şi cu Instituţia 
Prefectului Judeţului Harghita. 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Căpîlniţa, în şedinţa ordinară din
 data de 03.02.2012, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un număr de 11 voturi din numărul total de 

11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GYÖRGY ÁGOSTON

    SECRETAR, 
   Dobos Hajnalka
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