
LISTA
bunurilor ce conduc la excluderea acordbrii

familiei gi a ajutorului
ajutorului social, al alocaliei pentru suslinerea
p entru incdlzir ea locuin{e i

Bunuri imobile
I Clddiri sau alte spafii locative in afara locuin[ei de domiciliu gi a anexelor

gospoddreqti
2 ferenuri de imprejmuire a locuinlei qi curtea aferent[ gi alte terenuri intravilane care

lepdqesc 1.000 mp in zona urband qi 2.000 mp in zonarurald. Fac exceplie terenurile din
zonele colinare sau de munte care nu au potenlial de valorificare prin
v dnzar el construc{ielproducfie agricold

Bunu'i mobile.
I Autoturism/Autoturisme qi/sau motocicletd/motociclete cu o vechime mai micd de l0 ani,

cu excepJia celor adaptatepentru persoanele cu handicap sau destinate transportului
acestora sau persoanelor dependente, precum qi pentru uzul persoanelor aflate in zone greu
accesibile

2 Mai mult de un autoturism/motocicletd cu o vechime mai mare de 10 ani
a
J Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau f[rd remorci, rulote,

autobuze. microbuze
4 $alupe, bdrci cu motor, scutere de ap6, iahturi, cu exceplia bdrcilor necesare pentru

uzul persoanelor care locuiesc in Rezerva{ia Biosferei "Delta Dundrii"
5 Utilaj e agrico le : tr actor, c ombind autopropul t@
6 Utilaje de prelucrare agricold: presd de ulei, moarl de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acfionate

[idrairlic, mecanic sau electric
') Aflate in stare de funclionare
Depozite bancare

I Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dob6nzii
Terenuri/animale gi/sau pisiri

I Suprafele de teren, animale qi pdsdri a cdror valoare netd de produclie anuald
depdqeqte suma de 1.000 euro pentru persoana singurS, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie

wO1A: Delinerea unuia dintre bunurile menlionate conduce la excluderea acorddrii ajutorului social, al alocafiei
pentru sus{inerea familiei gilsau al ajutorului pentru incLlzirea locuinfei.

Pentru determinarea sumelor menJionate, Ministerul Agriculturii gi Dezvolt[rii Rurale, prin structurile
locale din subordine, pune la dispozilia primarilor, pebazdde protocol, elementele tehnice necesare stabilirii valorii
nete de producfie pentru suprafe{e de teren, animale gi pdsdri.

Familiile qi persoanele singure care au in proprietate, inchiriere, comodat sau altd formd de definere cel
pulin unul dintre bunurile cuprinse in lista previzut6 mai sus nu beneficiazd de ajutor social, alocalie pentru
sus{inerea familiei sau ajutor pentru inc5,lztea locuintei.

in situalia in care unul sau mai multe bunuri cuprinse in list[, aflate in proprietatea persoanei
singure/familiei beneficiare de ajutor social, alocalie pentru suslinerea familiei, ajutor pentru incdlzirea locuinlei,
este dat in inchiriere larendd/ concesiune sau altd form[ legal1 de cedare a folosintei bunurilor, acest bun va fi luat
in calcul pentru persoana./familia care il are in inchiriere/arend6/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va
lua in calcul valoarea obfinutd in urma ceddrii dreptului de folosinj[ a bunului.


