
Anexa nr. 4 (Anexa nr.4 la Normele metodologice) 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL  

BUNURI IMOBILE 

1 
 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, (case de 
vacanţă, piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: 
proprietate, închiriere, concesiune, comodat ş.a 

     

BUNURI MOBILE 

1 
Motociclete, motorete, scutere şi autoturisme 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 
Autovehicule*: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, 
microbuze 

3 
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor 
care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării” 

4 Utilaje agricole*: tractor, combină autopropulsată 

5 Utilaje de prelucrare agricolă*: presă de ulei, moară de cereale 

6 
Utilaje de prelucrat lemnul*: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic 
sau electric; 

7 
Obiecte de artă, bijuterii și metale prețioase peste 100 grame, obiecte de cristal şi porţelan de mare 
valoare, blănuri de valoare mare, obiecte de colecție, în stare vandabilă 

8 Aparatura electronică*: camere video, amplificatoare audio, copiatoare. 
9 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei 

• Aflate în stare de funcționare 

TERENURI/CURSURI DE APĂ 

  
TERENURI/CURSURI DE 

APA 
FAMILII CU 1-3 

PERSOANE 
FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE 

  1 
Terenul intravilan sau extravilan pe care  se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte 
terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare 
de 1000 m2 în zona urbană şi 2000 m2 în zona rurală  

2 

Terenuri extravilane în 
zona colinară, de şes şi de 
munte cu potenţial 
productiv (exploatabile) 

1,5 ha / familie 2 ha / familie 

 

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI 

1  peste 2 bovine 
2 peste o cabalină 
3  peste 3 porcine 
4 peste 5 ovine/caprine 
5  peste 5 familii de albine 
6  peste 10 capete de iepuri de casă 
7 peste 25 capete de păsări 
8 crescătorii a căror producţie se comercializează 

 

NOTA: Deținerea unuia din bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social 


