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HOTĂRÂREA NR. 8 
din 29 Ianuarie 2021 

privind aprobarea Planului 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. 416/2001, pentru anul 2021 

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 prin care se 

propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică 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. 57 /2019, 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 sau de lucrări de interes local pentru anul 
2021, 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 ~ta,te, Direcţiei Asistenţă Socială şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
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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. 416/2001, pentru anul 2021 

Perioada Locul efectuării Program 
efectuării Tipul lucrării Resurse Responsabili 
lucrării 

lucrării de lucru 

Ianuarie -Degajat aleile din parcuri, zone verzi şi vegetaţie de Spaţiile verzi (parcuri şi Beneficiari Serviciul lntreţînere Domeniul Public, 
Februarie zăpadă şi gheaţă; aliniamente stradale) din Legea nr.416/2001 ffJO - 1600 Privat, Iluminat Public, Spaţii Verzi 
Martie -Acţiuni de toaletat arbori şi arbuşti uscaţi sau oraşul Buftea Societăţile Consiliului local 

deterioraţi de condiţiile atmosferice; Adăpostul public pentru câinii Serviciul pentru gestionarea 
-greblat spaţii verzi; alte lucrări de sezon. fară stăpân din oraşul Buftea câinilor fără stăpân Buftea 
-lucrari la atelierul mecanic 
-lntreţinerea curăţeniei în adăpostul public pentru câinii 
fară stăpân din oraşul Buftea; 
-Îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe 
căile de acces din adăpostul public pentru câinii 
fară stăpân din oraşul Buftea; 

Aprilie -Pregătit teren: greblat, mobilizat solul, mărunţit şi Spaţiile verzi (parcuri şi Beneficiari Serviciul lntreţinere Domeniul Public, 
Mai nivelat pentru înfiinţarea culturilor de flori şi semănat aliniamente stradale) din Legea nr.416/2001 goo - 1600 Privat, Iluminat Public, Spaţii Verzi 
Iunie gazon, oraşul Buftea Societăţile Consiliului local 

-Măturat în parcuri, alei, alte lucrări de sezon. Adăpostul public pentru câinii Serviciul pentru gestionarea 
- lntreţinerea curăţeniei în adăpostul public pentru fară stăpân din oraşul Buftea câinilor fără stăpân Buftea 
câinii fară stăpân din oraşul Buftea; 

Iulie -Acţiuni de strâns resturi vegetale după tăierile de Spaţiile verzi (parcuri şi Beneficiari Serviciul lntreţinere Domeniul Public, 
August formare a gardului viu şi după cosirea gazonului, aliniamente stradale) din Legea nr.416/2001 goo - 1600 Privat, Iluminat Public, Spaţii Verzi 
Septembrie -Greblat, adunat, încărcat în mijloacele de transport, oraşul Buftea Societăţile Consiliului local 

măturat în parcuri, alei, alte lucrări de sezon. Adăpostul public pentru câinii Serviciul pentru gestionarea 
- lntreţinerea curăţeniei în adăpostul public pentru fară stăpân din oraşul Buftea câinilor fără stăpân Buftea 
câinii fară stăpân din oraşul Buftea; 

Octombrie -lndepărtarea vegetaţiei uscate din zonele Spaţiile verzi (parcuri şi Beneficiari Serviciul lntreţinere Domeniul Public, 
Noiembrie verzi, aliniamente stradale) din Legea nr.416/2001 800 1600 Privat, Iluminat Public, Spaţii Verzi 
Decembrie ·Pregătit solul pentru plantare, degajat aleile din oraşul Buftea Societăţile Consiliului local 

parcuri, zone verzi şi vegetaţie de zăpadă şi gheaţă Adăpostul public pentru câinii Serviciul pentru gestionarea 
-montat şi reparat mobilier stradal fară stăpân din oraşul Buftea câinilor fără stăpân Buftea 
-săpături manuale 
-alte lucrări de sezon. 
-lntreţinerea curăţeniei în adăpostul public pentru câinii 
fară stăpân din oraşul Buftea; 
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