16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 678/23.IX.2011
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

L I S TA

cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței
Bunuri imobile:
— clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate,
cu excepția locuinței de domiciliu.
Bunuri mobile:
1. mijloace de transport*): autoturisme care depășesc 1.600 cm3, autoutilitare, autocamioane de
orice fel și remorci, șalupe, 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 acționate 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 și cele necesare pentru
uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.

Terenuri:
Terenuri

Familii cu
1—3 persoane

Familii cu
peste 3 persoane

1. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă (teren intravilan), care depășesc 1.000 m2 în
zona urbană și 2.000 m2 în zona rurală
2. Terenuri în zona colinară și de șes
— arabil și fâneață

2,00 ha

3,00 ha

— forestier

2,00 ha

3,00 ha

— vii, livezi, grădini de legume și flori

1,00 ha

1,50 ha

— forestier

2,00 ha

3,00 ha

— vii, livezi

1,50 ha

2,00 ha

— pășuni și fânețe

4,00 ha

5,00 ha

3. Terenuri în zona montană

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 și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în
această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

Sursa: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale — pentru stabilirea suprafețelor terenurilor și
cursurilor de apă, precum și pentru stabilirea numărului de categorii de animale

