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HOT ĂRÂREA NR.39 
din 29 Martie 2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 
2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 

persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 

Având în vedere: 
• expunerea de motive a domnului Ion Stoica - primarul oraşului Buftea; 
• raportul de specialitate nr.1 06/28.06.2011 al Directiei de Asistentâ Socială 

din cadrul Consiliului Local al orasului Buftea, 
• avizul Comisiei juridice si de disciplină si al comisiei pentru muncă, fami lie, 

tineret, protecţie socială şi protecţia copilului ; 
• Tinând seama de prevederile art.3 alin .2 Legii nr.292/2011, a asistenţei 

sociale ; 
In conformitate cu prevederile: 
• Art. 6 alin. 7) din Legea nr.416/2001 , privind venitu l minim garantat, cu 

modificările si completările ulterioare ; 
• Art.28 alin.1,2 lit a) şi alin.3 din Norma metodologică de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat aprobat prin H.G. 
nr.50/19.01 .2011 ; 

• art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a, pct.2) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , 

In temeiul art. 45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată , 

Consiliul Local al oraşului Buftea , 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă Planul de actiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare 
de venit minim garantat, pentru anul 2012, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2. (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficia re de venit 
minim garantat au obligatia de a efectua actiunile şi lucrările de interes local , în 
functie de numărul de ore calculate proportional cu cuantumul ajutorului social. 

(2) Orele de muncă se calculează proportional cu cuantumul ajutorului 
social de care beneficiază familia sau persoana singură , cu tarif orar 
corespunzător, salariului de bază minim brut pe ţară garantat în p lată , raportat la 
durata medie lunară a timpului de muncă. 

(3) Norma de muncă pe zi este de 8 ore. 



Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local al oraşului Buftea, 
Serviciul Domeniul Public şi Privat. 

Art. 4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului 
oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, în vederea aducerii la îndepl inire ş i 

Institutiei Prefectului Judetului Ilfov. 
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Contrasemnează, 

SECRETAR, 

Ş~NA 

Nr. 39 
Din 29 martie 2012 



EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind Planul de acţiuni şi lucrări de interes local 

pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 

Având în vedere modificările legislative intervenite în reglementarea acordării venitului 

minim garantat şi a prestării orelor de muncă de către persoanele majore apte de muncă 

din familia beneficiară de ajutor social ca urmare a prevederilor Legi i nr. 416/2001 privind 

venitul minim garanta, modificată şi completată şi a H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, pentru sumele acordate ca ajutor social una dintre persoanele majore apte de 

muncă din familia beneficiară , are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului , 

acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru ş i cu 

respectarea normelor de securitate şi i gienă a muncii. 

Potrivit prevederilor art.6 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completări le ulterioare şi cele ale art.28 alin.(1) ş i (3) din 

H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, primarii au obligaţia să întocmească un plan de 

acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa 

efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii 

muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de 

acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. în 

funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor 

de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul 

anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

Date fiind cele menţionte mai sus, se impune aprobarea Planului de acţiun i şi 

de lucrări de interes local pe anul 2012, fapt pentru care propun spre analiza şi 

aprobare Consiliului Local al orasului Buftea prezentul proiect de hotărâre . 

PRIMAR 
ION ST ICA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL BUFTEA 

DIRECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind Planul de acţiuni şi lucrări de Interes local pe anul 2012, la Proiectul de Hotărâre 

pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de 

muncă din familia benefic/ară de ajutor social 

Familiile şi persoanele singure aflate în situaţie de risc social, au dreptul la un venit minim 
garantat, care se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile legii 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 276 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a H.G. nr. 50/20011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, pentru sumele acordate ca ajutor social una dintre persoanele majore 

apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, are obligaţia de a presta lunar, la 

solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul 

normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. Orele de muncă 
se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau 
persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară, 
garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. 

Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art. 28 alin (1) 
şi alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii. Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi ţinând cont de obiectul 
de activitate al Direcţiei Asistenţă Socială Buftea ce se constituie şi din realizarea 
ansamblului de măsuri destinate persoanelor cu probleme sociale aflate în dificultate şi cu 
grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace proprii şi eforturi 
proprii, un mod normal şi decent de viaţă se impune elaborarea Planului de acţiuni şi de 



lucrări de interes local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 
către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social. 

Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă annual prin Hotărâre a 
Consiliului Local. 

În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa 
orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe 
parcursul anului şi aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local. 

A vând in vedere cele prezentate, potrivit prevederilor art.6 alin. 7 din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat c cu modificările şi completările ulterioare 
coroborate cu art. 28 alin.3 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.416/2001 şi cu art. 36 alin.6 lit.a) pct.2, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 
lit.b) şi alin.3 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local "Planul 
de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul2012" potrivit anexei. 

Director, Referent, j 

Durlă Simona~T~~ 



Piata Mihai Eminescu,nr. 1, 

Nr. Perioada efectuării 
Crt. lucrării 

1: Ianuarie-februarie-
martie 2012 

2. Aprilie- mai- iunie 
2012 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILWL LOCAL BUFTEA 
DIRECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

ANEVA- / L/1- l'f('L /V/2. 3JI 
loZ5o3 2o 

Tel/Fax: 031.8241231/8241238 

PLANUL DE ACŢIUNI DE INTERES LOCAL 2012 

-ANE~JT Ne_ ( LJl- f(CL. NR_ .~ ~~ .l'5. O~. 2ot2._ 

Tipul lucrării Locul efectuării Resurse Program de lucru Responsabili 
lucrării 

-Degajat aleile din parcuri, Spaţiile verzi 
zone verzi şi vegetaţie de (parcuri şi Biroul Domeniu 
zăpadă şi gheaţă; al iniamente Public şi Privat, 
- Acţiuni de toaletat arbori stradale) din Beneficiarii g OO _ 16oo Probleme 
şi arbuşti uscaţi sau oraşul Buftea Legii nr. Locative şi 
deterioraţi de condiţiile 416/2001 Comercial 
atmosferice. 
-Pregătit teren- greblat, Spaţiile verzi 
mobilizat solul- mărunţit şi (parcuri şi Biroul Domeniu 
nivelat pentru înfiinţarea aliniamente Beneficiarii gOO _ l600 Public ş i Privat, 
culturilor de flori şi semănat stradale) din Legii nr. Probleme 
gazon oraşul Buftea 416/2001 Locative şi 

Comercial 



3. Iulie- august -
septembrie -
octombrie 20 12 

4. Noiembrie-
decembrie 2012 

an 

-Acţi uni de strâns resturi Spaţiile verzi 
vegetale după tăierile de (parcuri şi 
formare a gardului v iu şi aliniamente 
după cosirea gazoanelor stradale) din 
-Greblat ,adunat, încărcat în oraşu l Buftea 
mij Joace le de transport 

-Indepărtarea vegetaţie i Spaţii le verzi 
uscate din pomi ş i zone (parcuri ş i 

verzi aliniamente 
-Pregătit solul pentru stradale) din 
plantare. oraşul Buftea 

Director, 
Tătulică Viorica 

,V 
. 1-) 
' -J 1 

i 

Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Beneficiari i 
Legii nr. 
416/2001 

Biroul Domeniu 
gOO _ 16oo Public şi Privat, 

Probleme 
Locative şi 
Comercial 

gOO _ 16oo Biroul Domeniu 
Public şi Privat, 
Probleme 
Locative şi 
Comercial 

Referent, ,(l. r-
Durlă SimonaM~riana 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

A V 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de 
interes local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social. 

COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

ÎNTRUN!TĂ ÎN ŞEDINŢA SA DIN .. . ... 29.03.2012 ...... ....................... . 
A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE ....... .. .................................... ... .... .... . .. . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ/NEFA-\f8RABI I=Ă-A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de 
interes local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMĂTOARELE OPINII /DIVERGENŢE ................................ ... ...... . 

PREŞEDINTE D~OMISIE, 

/ /ut,e_J:r: ----



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU MUNCĂ, FAMILIE, TINERET, PROTECTIE 

V 1 

SOCIALA ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de 
interes local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU MUNCĂ, FAMILIE, TINERET, PROTECTIE 

V 1 

SOCIALA ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

lNTRuN.ITA.fN ·şE:oiNŢ A .fiĂ 'D1·N· ·.·.·.·.·.·. ·.:?l.~./)ţ/2.'.·. ·. ·.·.·. ·.·.·. ·.·.·. ·.·.·. ·.·.·. ·.·.·. ·.·.·. ·.·.·.·. ·. ·. 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL 1 INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE .. .. .. .. .. .......... .. .. ............ .... .. .. .. .... ...... .. .. 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ 1 N~~GRA"BfLĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de 
interes local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMĂTOARELE OPINII /DIVERGENŢE ... .... .... . .. ... ....................... .. 

PREŞEDINTE DE COMISIE, 


