ROMÂN IA
JUDETUL
ILFOV
,
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL

Piata
,
ro

HOTĂRÂREA NR.12
Din 26 Februarie 2013
privind aprobarea Planului de acţ iuni de interes local în vederea
repartizăr ii orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore
apte de muncă beneficia re ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2013
Consiliul Local al oraşului Buftea,
A vând În vedere:
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe- primarul oraşului Buftea ;
Raportul de specialitate comun al Compartimentu lui Domeniul Public, Privat şi
Comercial ş i D i recţia de Asiste nţă Soc i a lă ;
• Avizul Comisiei Juridice ş i de D i sc i p li nă ş i al Comisiei pentru Muncă ş i Protecţie
Socială :
·
Tinând cont de prevederile art. (3) alin . (2) Legii nr. 292/2011 , a as i stenţei sociale,
cu modificări le şi compoletări le ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin . (7) - (9) din Legea nr. 416/2001, privind
ve nitul minim garantat, cu modificăr ile şi comp l e tări le ulterioa re , ale art. 28 alin . (1 ), alin.
(2) lit. (a) şi alin . (3) din Norma me todo l ogică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/200 1,
privind venitul minim garantat aprobat prin H.G. nr. 50/ 19.01 . 2011, cu modificări le şi
completă ril e ulterioare şi ale art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a, pct. (2) din
Legea nr. 215/2001 a admi nistra ţie i publice locale, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin . (1) şi al art .11 5 alin . 1) lit. (b) , din Legea nr. 215/2001,
rep ubli cată , a adm i nistraţiei publice locale, cu modificările şi com pletări l e ulteri oare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se ap robă Planul de acţiu ni de interes local în vederea repartizări i orelor de
prestate lunar de către persoanele majore , apte de muncă , beneficiare ale Legii nr.
416/2001- privind ve nitul minim garantat, pentru anul 2013, conform anexei ca re face
parte integrantă din prezenta h otărâre .
muncă

Art. 2. Lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, care urmează să efectueze
orele de muncă în folosul comu nităţii ş i Planul de acţiuni de interes local , vor fi afişate într
- un loc vizibil , la sediul Primăriei o ra şului Buftea , prin grija Direcţi e i de Asistenţă Socială .
Art. 3 Compartimentul Domen iul Public, Privat şi Comercial ş i D i recţi a de As i stenţă
îndeplinesc următoare le atribuţi i :
• repartizarea persoanele pe categorii de activităţi ; la repartizarea persoanelor
pe categorii de activ ităţi se va ţine seama , în măsura posibilităţilor, de

Soc ială

1

pregătirea profes ională

•
•

a acestora , de con stituţ i a fi z ică şi de res tri cţiil e
privind ca pacitatea de muncă a persoanelor, dovedite prin acte medicale;
asig ură instructajul privind normele de tehnică a securităţi i muncii;
întocm eş te pontajul lunar şi ţine ev ide nţa efectu ă rii orelor de muncă într-un
registru ;

Art. 4. Primarul , Direcţi a de Asistenţă Soc i a lă di n cad rul Consiliului Local al
Buftea, Compartimentul Dom eniu l Public, Privat şi Comercial se în c redinţe a ză cu
ducerea la îndep linire a prezentei hotă râri .
o ra ş ului

Art. 5. Secretarul oraşu l ui Buftea va asigura aducerea la cunoşt i nţă pub l ică a
prevederilor prezentei hotă râri şi comunicarea acesteia primarulu i oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate, în vederea aducerii la înde plinire şi Instituţi ei Prefectu lui
Judeţu l ui Ilfov .
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