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HOTARAREA NR. 1/31.01.2006 
 
 
 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos – Ilfov, intrunit in sedinta 
ordinara in ziua de 31.01.2006, 
 Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, dl. 
Rababoc Anghel, precum si Raportul de specialitate al compartimentului de 
resort din cadrul Aparatului propriu al Consiliului local, 
 Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
 In baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, precum si ale HG nr. 1099/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicarea a Legii nr. 416/2001, 
 Cu respectarea ratei inflatiei pe anul 2005, 
 In temeiul prevederilor art. 38 lit. s si art. 46 din Legea nr. 215/2001, 
republicata, privind Administratia publica locala, 
 
 

HOTARASTE : 
 
   

 Art. 1 Se stabilesc pentru anul 2005, limitele minime ale veniturilor 
medii lunare ce s-ar putea obtine din vanzarea terenurilor, imobilelor si a 
altor bunuri astfel : 

a) limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine 
din vanzarea terenurilor situate in comuna Stefanestii de Jos – Ilfov 
sunt : 

- pentru teren intravilan, 2.172 lei/mp; 
- pentru teren extravilan, 108 lei/mp; 

b) limita minima a veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din 
utilizarea terenurilor arabile este de 114.030 lei/ha; 

c) limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine 
din vanzarea imobilelor – locuinte este de : 



- pentru imobile – locuinte din paianta cu 1 camera, venitul 
este de 1.629.000 lei/luna, la care se adauga cate 543.000 lei 
pe luna pentru fiecare camera in plus; 

- pentru locuinte din caramida sau inlocuitori cu o camera, 
venitul este de 4.344.000 lei/luna, la care se adauga cate 
1.086.000 lei/luna pentru fiecare camera in plus ; 

d) limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine 
din cresterea si valorificarea animalelor si pasarilor din 
gospodarie : 

- 1.629.000 lei/luna pentru vaci cu lapte ; 
- 217.200 lei/luna pentru bovine la ingrasat ; 
- 217.200lei/luna pentru porci la ingrasat ; 
- 16.290 lei/luna pentru gaini ouatoare ; 

e) Persoanele sau familiile care detin sau au in folosinta autovehicule, 
nu primesc ajutor social. 

Art. 2 Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari.  
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