ANEXA nr.5
la Normele metodologice
LISTA
BUNURILOR CARE NU SUNT CONSIDERATE
DE STRICTĂ NECESITATE PENTRU NEVOILE FAMILIALE

BUNURI IMOBILE:


clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, aşa cum este definită la art.7
din prezentele Norme metodologice şi a anexelor gospodăreşti, conform Anexei nr.4 (case
de vacanţă, piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de
deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat ş.a;

BUNURI MOBILE:
1.

aparatura electronică: aparate de filmat, camere video, video interfon, amplificatoare audio,
combine audio-video, laptop-uri, copiatoare xerox).

2.

obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale din metale preţioase,
obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă;

3.

mijloace de transport*: autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci,
şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete,
motorete şi scutere, şi altele asemenea;

4.

utilaje agricole: tractor, combină, semănătoare, secerătoare şi alte utilaje agricole cu
tracţiune mecanică;

5.

utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale, aparat de dărăcit, cazan de
fabricat rachiu şi altele asemenea;

6.

utilaje pentru mica producţie: maşină de tricotat, război de ţesut şi altele asemenea;

7.

utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic,
mecanic sau electric;

8.

depozite bancare, care cumulate depăşesc ca valoare nivelul venitului minim garantat
pentru tipul respectiv de familie, calculat pentru un an de zile**.

____________________________
* se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare
pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia biosferei „Delta Dunării”;
** se verifică prin Declaraţia pe proprie răspundere prevăzută în Anexa nr.1 la normele metodologice.
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TERENURI/CURSURI DE APĂ:
TERENURI/CURSURI DE APA

FAMILII CU 1-3
FAMILII CU PESTE 3
PERSOANE
PERSOANE
1.Terenuri intravilane care depăşesc 1000 m2 în zona urbană şi 2000 m2 în zona rurală
2.Terenuri extravilane în zona colinară şi de şes
- arabil şi fâneaţă
2,00 ha
3,00 ha
- forestier
1,00 ha
1,50 ha
- vii, livezi, grădini de legume si flori 0,50 ha
0,75 ha
3.Terenuri extravilane în zona montană
- arabil
3,00 ha
3,50 ha
- forestier
1,00 ha
1,50 ha
- vii, livezi, grădini de legume si flori 0,50 ha
0,75 ha
- păşuni si fâneţe
1,50 ha
2,00 ha

CATEGORII DE ANIMALE:
1. peste 3 bovine: vaci, bivoliţe – (în lactaţie); boi, bivoli; tineret de înlocuire;
2. peste 5 porcine: porci la îngrăşat; • scroafe cu purcei;
3. peste 20 ovine/caprine: ovine de reproducţie, tineret de înlocuire sau caprine: caprine de
reproducţie, tineret de înlocuire;
4. peste 2 cabaline: cai; măgari; catâri;
5. peste 50 de capete iepuri de casă;
6. peste 80 de capete păsări: raţe, găini, gâşte, curci, bibilici.
7. peste 15 familii de albine.
CRESCĂTORII A CĂROR PRODUCŢIE SE COMERCIALIZEAZĂ:
1. crescătorie de melci;
2. crescătorie de struţi;
3. crescătorie fazani;
4. crescătorie de păuni;
5. crescătorie de păsări sau peşti exotici;
6. crescătorie de nurci, nutrii;
7. crescătorie de prepeliţe;
8. crescătorie viermi de mătase;
9. pisciculturi/ iaz de peşte productiv.
ALTE CATEGORII:
-

ciupercărie.

NOTĂ: Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul din bunurile cuprinse în această Listă nu
beneficiază de ajutor social.
SURSA: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru stabilirea suprafeţelor terenurilor şi cursurilor
de apă precum şi pentru stabilirea numărului de categorii de animale.
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