
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
Web: www. rimariabu tea.ro 

HOTĂRÂREA NR.5 
din 31 ianuarie 2018 

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării 
orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă, 

beneficiare ale Legii nr. 41612001, pentru anul 2018 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Asistenţă Socială; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi al Comisiei pentru Muncă şi Protecţie 

Socială; 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 alin. (3) din 
Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 41612001, privind venitul minim 
garantat aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a), pct. (2) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. (b), din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea 
repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă, 
beneficiare ale Legii nr. 41612001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2018, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Primarul oraşului Buftea prin compartimentele de specialitate, Direcţia 
Asistenţă Socială şi societăţile Consiliului Local ale oraşului Buftea, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Direcţiei Asistenţă Socială şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHE~~NA-pţlHA~LA 

{/)U{jfi/ 
(/ ?~ 



Nr. 
Crt. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Anexa la Hotărârea C '.liului local nr .. Q/~.1:/!/:µ:.i;f" 

Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă, 
beneficiare ale Legii nr. 41612001, pentru anul 2018 

Perioada 
efectuării 
lucrării 

Ianuarie 
Februarie 
Martie 

Aprilie 
Mai 
Iunie 

Iulie 
August 
Septembrie 

Octombrie 

Tipul lucrării 

-Degajat aleile din parcuri, zone verzi şi vegetaţie de 
zăpadă şi gheaţă; 
-Acţiuni de toaletat arbori şi arbuşti uscaţi sau 
deterioraţi de condiţiile atmosferice; 
-greblat spaţii verzi; alte lucrări de sezon. 
-lucrari la atelierul mecanic 
-lntreţinerea curăţeniei în adăpostul public pentru câinii 
fară stăpân din oraşul Buftea; 
-Asigură îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe 
căile de acces din adăpostul public pentru câinii 
fară stăpân din oraşul Buftea; 

-Pregătit teren: greblat, mobilizat solul, mărunţit şi 
nivelat pentru înfiinţarea culturilor de flori şi semănat 
gazon, 
-Măturat în parcuri, alei, alte lucrări de sezon. 
- lntreţinerea curăţeniei în adăpostul public pentru 
câinii fară stăpân din oraşul Buftea; 

-Acţiuni de strâns resturi vegetale după tăierile de 
formare a gardului viu şi după cosirea gazoanelor, 
-Greblat, adunat, încărcat în mijloacele de transport, 
măturat în parcuri, alei, alte lucrări de sezon. 
- lntreţinerea curăţeniei în adăpostul public pentru 
câinii fară stăpân din oraşul Buftea; 
-lndepărtarea vegetaţiei uscate din pomi şi zonele 

Noiembrie \ verzi, 
Decembrie -Pregătit solul pentru plantare, degajat aleile din 

parcuri, zone verzi şi vegetaţie de zăpadă şi gheaţă 
-montat şi reparat mobilier stradal 
-săpături manuale 
-alte lucrări de sezon. 
-lntreţinerea curăţeniei în adăpostul public pentru câinii 
fară stăpân din oraşul Buftea; 
-Asigură îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe 
căile de acces din ~dăf'pş;rq:t~Yl,{lic pentru câinii 
fară stăpân din · 

Locul efectuării 
lucrării 

Spaţiile verzi (parcuri şi 
aliniamente stradale) din 
oraşul Buftea 
Adăpostul public pentru câinii 
fară stăpân din oraşul Buftea 

Spaţiile verzi (parcuri şi 
aliniamente stradale) din 
oraşul Buftea 
Adăpostul public pentru câinii 
fară stăpân din oraşul Buftea 

Spaţiile verzi (parcuri şi 
aliniamente stradale) din 
oraşul Buftea 
Adăpostul public pentru câinii 
fară stăpân din oraşul Buftea 

Spaţiile verzi (parcuri şi 
aliniamente stradale) din 
oraşul Buftea 
Adăpostul public pentru câinii 
fară stăpân din oraşul Buftea 

Resurse 

Beneficiari 
Legea nr.416/2001 

Beneficiari 
Legea nr.416/2001 

Beneficiari 
Legea nr.41612001 

Beneficiari 
Legea nr.416/2001 

Program 
de lucru 

800 _ 1600 

800 1600 

800 _ 1600 

800 1600 

Responsabili 

Compartimentul Domeniul Public, 
Privat, Comercial 
Societăţile Consiliului local 
Serviciul pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân Buftea 

Compartimentul Domeniul Public, 
Privat, Comercial 
Societăţile Consiliului local 
Serviciul pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân Buftea 

Compartimentul Domeniul Public, 
Privat, Comercial 
Societăţile Consiliului local 
Serviciul pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân Buftea 

Compartimentul Domeniul Public, 
Privat, Comercial 
Societăţile Consiliului local 
Serviciul pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân Buftea 

*conform prevederilor art. 6 alin. v}J,P;n' L53.gţa_11r._ 'ir6~'W01 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 28 alin. (1) şi alin. (3) din 
Normele netodologice de aplicant a ţ/evedeCf.tor L:egii, nr\41612001. privind venitul minim garantat aprobate prin H.G. nr. 5012011, cu modificările şi completările ulterioare. 
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