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CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHERĂEŞTI 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
pentru stabilirea criteriilor privind veniturile potenŃiale provenite din valorificarea bunurilor ce 

depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa 4 la Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 
 

 Consiliul  local al comunei Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ; 
  Examinând Referatul înregistrat sub nr. 3235 /2010 prin care Serviciul de specialitate din cadrul 
Consiliului local propune  stabilirea criteriilor privind veniturile potenŃiale provenite din valorificarea 
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa 4 la Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  cu modificările şi completările ulterioare; 
  Având în vedere prevederile Legii nr. 416 /2001 republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416 / 2001 cu modificările  şi completările 
ulterioare şi alte acte normative ce privesc acest domeniu; 
  În temeiul dispoziŃiilor art. 36   al. (2), lit. d , art. 45 şi art 115 lit. b din Legea nr. 215 /2001 
privind administraŃia publică locală , republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art 1. Stabilirea  criteriilor  privind veniturile potenŃiale provenite din valorificarea bunurilor ce 
depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. Compartimentul de specialitate de asistenŃă şi protecŃie socială va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei. 
 Art. 3. Pe data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Gherăeşti nr. 39 din 15.09.2006. 
 Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta autorităŃilor , instituŃiilor şi persoanelor 
interesate. 
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Adoptată în şedinŃa din  20.12.2010  cu un nr. de   13  voturi  din totalul de 15 consilieri în 
funcŃie. 


