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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

 HOTĂRÂREA NR. 34
  din 23 februarie 2006

 
cu privire la stabilirea limitelor minime ale veniturilor nete anuale ce se pot obţine din: vânzarea, închirierea sau utilizarea terenurilor,

clădirilor,
bunurilor mobile şi imobile, valorificarea animalelor, a produselor de origine animală şi altor activităţi prestate ocazional de către

persoanele şi/sau familiile care solicită ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 sau alocaţie complementară, respectiv
alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2002

 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data 23  februarie 2006,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a  Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 2294/2006;
- Raportul Serviciului administraţie publică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 2295/2006;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa nr. 469/2006 emisa de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava;
- Prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.

1099/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;
În temeiul art. 38 alin. (2) lit. „s”, art. 46  şi art. 48 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi

completările ulterioare,
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 

Art.1. Se stabilesc limitele minime ale veniturilor nete anuale ce se pot obţine din vânzarea sau închirierea terenurilor, clădirilor şi
spaţiilor locative, din utilizarea bunurilor mobile şi imobile, precum şi din activităţi prestate ocazional, conform anexei nr. 1.

Art.2. Aprobă criteriile proprii de evaluare şi limitele minime ale veniturilor nete anuale ce se pot obţine din creşterea şi valorificarea
animalelor, păsărilor, sau a produselor de origine animală precum şi cele din utilizarea terenurilor agricole, conform anexei nr. 2.

Art.3. Aprobă lista bunurilor în proprietate sau în folosinţă care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale, conform anexei
nr. 3.

Art.4. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 19/2005.
Art.6. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Biroul buget-contabilitate şi Serviciul administraţie publică ale Primăriei

Municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 
        Ing. Nicolai Vranău

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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