
LISTA  
cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru 

încălzirea locuinŃei 
 

• BUNURI IMOBILE: 
 
    - clădiri sau alte spaŃii locative în afara locuinŃei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, 

cu excepŃia locuinŃei de domiciliu. 

 
• BUNURI MOBILE: 

 
    1. mijloace de transport*): autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de 

orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze; 

    2. utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; 

    3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; 

    4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acŃionate hidraulic, 

mecanic sau electric; 

    5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei. 

_________ 
    *) Se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, 
precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în RezervaŃia biosferei 
"Delta Dunării". 
 

• TERENURI: 
 

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐ 
│             Terenuri               │ Familii cu 1-3 persoane │    Familii cu peste   │ 
│                                    │                         │       3 persoane      │ 
├────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────── 
│1. Terenuri de împrejmuire a locuinŃei şi curtea aferentă (teren intravilan), care      
│depăşesc 1.000 m˛ în zona urbană şi 2.000 m˛ în zona rurală                             
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
│2. Terenuri în zona colinară şi de şes                                                  
├────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────── 
│- arabil şi fâneaŃă                 │        2,00 ha          │         3,00 ha         
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────── 
│- forestier                         │        2,00 ha          │         3,00 ha         
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────── 
│- vii, livezi, grădini de legume şi │        1,00 ha          │         1,50 ha         
│flori                               │                         │                         
├────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────── 
│3. Terenuri în zona montană                                                            
├────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────── 
│- forestier                         │        2,00 ha          │         3,00 ha         
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────── 
│- vii, livezi                       │        1,50 ha          │         2,00 ha         
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────── 
│- păşuni şi fâneŃe                  │        4,00 ha          │         5,00 ha         
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────── 

 
• CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI: 

 
    1. peste 3 bovine; 
    2. peste 5 porcine; 
    3. peste 20 de ovine/caprine; 
    4. peste 15 familii de albine. 
 

NOTĂ : 
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puŃin unul dintre 
bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru 
încălzirea locuinŃei. 


