
ANEXA NR.2 
la Normele metodologice 

LISTA 

BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU 

ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 

NOTĂ: Familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă 

formă de  deţinere cel puţin unul din bunurile cuprinse în această Listă nu beneficiază de ajutor pentru 

încălzirea locuinţei.  
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FAMILII CU 1-3 

PERSOANE

FAMILII CU 

PESTE 3 

PERSOANE

1

- arabil şi fâneaţă 2,00 ha 3,00 ha

- forestier 2,00 ha 3,00 ha

- vii, livezi, grădini de legume şi flori 1,00 ha 1,50 ha

- forestier 2,00 ha 3,00 ha

- vii, livezi 1,50 ha 2,00 ha

- păşuni şi fâneţe 4,00 ha 5,00 ha
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CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI

 peste 3 bovine

 peste 5 porcine

 peste 15 familii de albine

 peste 20 ovine/caprine

BUNURI IMOBILE

 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

Terenuri în zona montană

TERENURI/CURSURI DE APĂ

Terenul intravilan sau extravilan pe care 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 m
2
 în zona urbană şi 2000 m

2
 în zona rurală 

TERENURI/CURSURI DE APA

Terenuri în zona colinară şi de şes2

3

 Utilaje de prelucrat lemnul*: drujbă, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic 

sau electric;

 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

(*) aflate în stare de funcţionare; 

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*

Autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze*

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care 

locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării” *

 Utilaje agricole*: tractor, combină autopropulsată

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

 


