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HOTARARE AT,{R-71--
DIN : 21.05.2013.

Privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea
bunurilor cuprinse in Anexele nr. 4 si 6 din HG 50/2011 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.4l6/2001 privind venitul
minim garantat si a Legii nr.27712010 privind alocatia pentru sustinerea
familiei.

;

Avand in vedere Proiectul de Hotarare insotit de expunerea de motive ptezentrt de catre
Primarul comunei Moisei din care reiese necesitate4 stabilirea criteriilor privind limitele minime a
veniturilor potentiale provenite din valorificaf,ea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunr
considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

Inbazaprevederii:
o Art. 24 d'rr_HG nr.50/201 I pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prev€

Legii nr.4l6l20Al
o OUG m. 72412011 pentru modificarea Legii m.41612001 privind venitul minim ganntu

temeiul art.16t si conform prevederilor Legii rr.57112003 privind Codul Fiscal , cu mo(
si completarile ulterioare

o In temeiul art. V din OUG nr. 1241201,1 pentru modificarea Legii 27712010 privind aloc
pentru sustinerea familiei

o In temeiul art.63(1)lit.d si art. 63 din Legea nr.21.512001 privind adminishatia publica I
republicata in anul 2007, Cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al comunei Moisei intrunit in sedinta ordinara din data de21.05.2013.
IIOTARESTE:

Art.l In vederea calcularii cuantumului venitului minim garantat si a alocatiei pentru
sustinerea familiei din comuna Moisei , Consiliul Local Moisei aproba veniturile potentiale proven
valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate.

Artj La calcularea venitului minim gamrfirt si a alocatiei pentru sustinerea familiei, in cot
care in comuna Moisei exista posibilitatea prestarii de diverse munci in cadrul gospodariilor cetatet
orice perso ana aptade munca, se stabileste ca si venit rcalizat suma de 10 lei/luna

Art.3 PrczettaHotararesecomunica:
o Institutiei Prefectului judetului Maramures
r Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures
. Compartimenhrlui de Asistenta Sociala Moisei
o Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala

Prezentahotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentrq din numarul de 15 consilieri in functie'
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