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ANEXA NR.2 
la H.C.L. Sector 6 nr…………………. 

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutoarelor de urgență 

Bunurii mobile 

1 
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 

gospodăreşti 

2 

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care 

depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile 

din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin 

vânzare/construcţie/producţie agricolă 

Bunuri mobile* 

1 

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 

ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate 

transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor 

aflate în zone greu accesibile 

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 

3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 

autobuze, microbuze 

4 
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru 

uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 

7 
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 

hidraulic, mecanic sau electric 

*) Aflate în stare de funcţionare 

Depozite bancare 

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii    

Terenuri/animale şi/sau păsări 

1 
Suprafeţe de teren, animale şi păsă anuală depăşeşte suma de 1.000 euro suma de 

2.500 euro pentru familie 



2 

 

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării 
ajutoarelor de urgență. 

Excepție pentru ajutorul de urgență pentru acoperirea unor cheltuieli cu 
înmormântarea. 

BUGET PROIECT – ANUL 2021 
 
Nr. 
crt. 

Tip ajutor de urgență Număr 
ajutoare/an 

Cost anual/lei 

1. Ajutoare de urgenţă în sumă de 2.000 lei, pentru situaţii 
de necesitate, cauzate de calamităţi naturale, incendii, 
accidente 

12 24.000 

2. Ajutoare de urgenţă de până la 1.500 lei, pentru situații 
medicale 

20 30.000 

3. Ajutoare de urgență în sumă de 2.000 lei, pentru 
acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea 

15 30.000 

4. Ajutoare de urgență de până la 1.000 lei (consum fără 
penalități), pentru acoperirea unor nevoi curente, 
respectiv debite către furnizorii de utilități sau către 
asociația de locatari/proprietari (la întreținere, energie 
electrică, gaze naturale, apă curentă, gunoi), care le 
percep în situații de incapacitate financiară obiectivă 

12 12.000 

5 Ajutoare de urgență de până la 2000 lei pentru plata 
valorii unei părți din cheltuielile realizate pentru 
branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și 
de canalizare utilizatorilor casnici individuali, persoane 
fizice 

12 24.000 

 TOTAL BUGET 74 120.000 
 
NOTĂ: Numărul de ajutoare de urgență poate excede față de numărul de ajutoare prevăzut 
anual, în condițiile încadrării în limita de buget aprobată.  
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