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ANEXA nr. 5 
la Normele metodologice 

LISTA 
BUNURILOR CARE NU SUNT CONSIDERATE DE STRICTĂ NECESITATE 

PENTRU NEVOILE FAMILIALE 

1

1
2

3

4
5
6

7

NOTĂ: Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul din bunurile cuprinse în 
această Listă nu beneficiază de ajutor social.

BUNURI IMOBILE
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, aşa cum este definită la

art.7 din Normele metodologice şi a anexelor gospodăreşti, conform Anexei nr.4 la
Normele metodologice sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de deţinere:
proprietate, închiriere, concesiune, comodat ş.a

BUNURI MOBILE

(*) aflate în stare de funcţionare;

 Aparatura electronică*: camere video, amplificatoare audio, copiatoare.
Obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi

din metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare
mare, în stare vandabilă;
Mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani*: autoturisme, autoutilitare,

autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă,
iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete şi scutere, şi altele asemenea
 Utilaje agricole*: tractor, combină autopropulsată
 Utilaje de prelucrare agricolă*: presă de ulei, moară de cereale

Utilaje de prelucrat lemnul*: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate
hidraulic, mecanic sau electric;
 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

FAMILII CU 1-3 
PERSOANE

FAMILII CU 
PESTE 3 

PERSOANE
1

2
1,5 ha / familie 2 ha / familie

1
2
3
4
5
6
7
8  crescătorii a căror producţie se comercializează

 peste 20 ovine
 peste 2 cabaline
 peste 50 capete de iepuri de casă
 peste 100 capete de păsări

TERENURI/CURSURI DE APĂ

 Terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, dar nu mai mult de 
1000 m2 în zona urbană şi 2000 m2 în zona rurală 
 Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de 
munte cu potenţial productiv (exploatabile)

TERENURI/CURSURI DE APA

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI
 peste 3 bovine
 peste 5 porcine

 peste 15 familii de albine

 




