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HOTĂRÂREA NR.16 
din 22 ianuarie 2020 

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. 416/2001, pentru anul 2020 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Asistenţă Socială; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; 
• Avizul 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. 416/2001, privind venitul minim garantat 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. b), din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art.196 alin. (1) lit. (a), din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr.57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. • Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020, în 
vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de 
muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. • Primarul oraşului Buftea prin Serviciile din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, Direcţia Asistenţă Socială şi societăţile Consiliului Local al 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. ~ANJ 
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