
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aplicarea la nivelul municipiului Buzău a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 2.122/2011, prin care se 

propune aprobarea la nivelul municipiului Buzău, a criteriilor proprii suplimentare de evaluare a veniturilor 
potenţiale necesare determinării venitului net lunar al solicitanţilor de ajutor social, a veniturilor potenţiale care 
se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă 
necesitate pentru nevoile unei familii, precum şi a planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local; 

- raportul comun nr. 642/2011 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, Direcţiei Tehnice şi 
Direcţiei Economice, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.18, lit.d), art. 22 şi art.28, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011.   
În temeiul art.36, alin. (1) şi (2), lit.d) şi alin. ( 6), lit.a-2), art.45, alin. (2), lit. a), art. 49, alin. (1) şi art.115, 

alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se aprobă criteriile proprii suplimentare de evaluare a veniturilor potenţiale necesare determinării 
venitului net lunar pentru solicitanţii de ajutor social, criterii prevăzute în anexa nr.1.  

Art.2.- Se aprobă veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc 
cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, venituri prevăzute în 
anexa nr. Art 3.- Se aprobă planul anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pe baza căruia beneficiarii de 
ajutor social vor efectua orele de muncă prevăzută de lege, plan prevăzut în anexa nr. 3.  

Societăţile comerciale partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă vor asigura instructajul 
privind Normele de tehnică a securităţii muncii pentru persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes 
local. 

Art.4.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice, Direcţia de 

Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, precum şi Societatea Comercială "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău şi 
Societatea Comercială "Rer Ecologic Service" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Victoriţa Spîneci 

 
CONTRASEMNEAZĂ; 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Ştefan Nedelcu 

 
Buzău, 24 februarie  2011 
Nr.21 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi  - abţineri din numărul total de 23 consilieri în 
funcţie. 
 
 



 
 
 

ANEXA Nr. 1 
la Hotărârea nr.  21  din 24 februarie 2011a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 
 

C R I T E R I I 
suplimentare de evaluare a veniturilor potenţiale necesare determinarii venitului net lunar al 

solicitanţilor de ajutor social 
 
 

1. Nu poate beneficia de ajutor social, familia sau persoana singură care practică cerşetoria, prostituţia, 
comerţul ilicit în pieţe, târguri, oboare, munca la negru sau alte activităţi din care realizează venituri nedeclarate. 

2. La stabilirea cuantumului ajutorului social se vor lua în calcul veniturile lunare obţinute din prestarea 
unor munci ocazionale – menaj, munci agricole, munci necalificate, venituri care vor fi evaluate la suma de 30 
lei/persoană, dar nu mai mult de 100 lei/familie. 

3. In situaţia în care se stabileşte, pe baza a cel puţin două declaraţii sau prin constatarea directă a 
persoanelor desemnate să efectueze ancheta socială, că sumele acordate cu titlu de ajutor social nu sunt 
utilizate pentru nevoile familiei, fiind folosite în alte scopuri (consum de băuturi alcoolice, practicarea jocurilor de 
noroc, deplasarea cu taximetre), cererile pentru acordarea ajutorului social vor fi respinse, sau, după caz, va 
înceta acordarea dreptului de a beneficia de ajutor social. 

4. Familiile care au beneficiat în cursul anului de prevederile actelor normative de restructurare şi 
reducere de personal şi care au primit salarii compensatorii nu pot beneficia de ajutor social pe o perioadă de 
un an de la data disponibilizării. 

5. Familiile care au în componentă cel puţin un membru care se află în afara graniţelor ţării nu vor 
beneficia de ajutor social pe perioada cât acesta este plecat din ţară.   

6. Nu pot beneficia de ajutor social familiile care au cel puţin un membru care  este persoană fizică 
autorizată, asociat la o asociaţie familială sau societate comercială (pe bază de certificat fiscal eliberat de 
Direcţia Economică şi Administraţia Finanţelor Publice Buzău).   

7. Nu pot beneficia de ajutor social persoana singură sau familia care beneficiază de dreptul de a servi 
masa în mod gratuit sau parţial gratuit la Cantina de Ajutor Social Buzău. 

8. Nu pot beneficia de ajutor social persoana singură sau familia care are un copil sau mai mulţi aflaţi în 
instituţii de asistenţă socială, centre de zi sau internaţi în regim rezidenţial. 

 
 
 

 
 



 
ANEXA Nr. 2 

la Hotărârea nr.  21  din 24 februarie 2011 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 

C R I T E R I I 
privind veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 
considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, stabilite pe baza limitelor minime şi maxime din 

Normele metodologice 
 
 

Nr. 
crt. 

I. BUNURI MOBILE NECESARE INTR-O 
GOSPODARIE* 

Limite 
minime/buc. 

-lei- 

Limite 
maxime/buc. 

-lei- 

Venituri 
potenţiale 

-lei- 

1 Maşină de gătit  460 820 500 

2 Frigider 560 1.568 800 

3 Combină frigorifică 899 2.000 1.250 

4 Congelator   595 920 700 

5 Maşină de spălat automată 849 1.650 900 

6 Televizor color                                                                                  279 2.000 1.200 

7 Video (D.V.D. Player)                                                                      240 1.650 1.000 

8 Calculator personal                                                                        3.311 3.577 3.400 

 
*Bunurile mobile menţionate mai sus trebuie să fie  în stare de funcţionare , iar pentru cele folosite mai 

mult de 24 luni, limitele minime şi maxime vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel 
 

Nr. 
crt. 

II. VENITURILE POTENTIALE 
PROVENITE DIN VANZAREA 

TERENURILOR SI DIN VALORIFICAREA  
CULTURILOR AGRICOLE 

Limite minime/ha. 
-lei- 

Limite maxime/ha. 
-lei- 

Venituri 
potenţiale 

-lei- 

0 1 2 3 4 

 Terenuri: preţ vânzare în lei/ha*    

1 Terenuri arabile 600 28.000 20.000 

2 Teren intravilan 2.000 220.000 160.000 

3 Teren forestier 2.500 10.000 8.000 

4 Păşuni 500 27.000 15.000 

5 Fâneţe 500 27.000 500 

6 Vii nobile 15.000 50.000 35.000 

 Culturi agricole – U.M. - venit net/ha**     

7 Grâu 90 169 160 

8 Porumb 90 126 120 

9 Fasole 90 145,6 180 

10 Orz 95 203,6 120 

11 Floarea soarelui 92,4 110 110 

12 Cartofi 700 5.000 3.000 

13 Pepeni 400 4.000 2.500 

14 Sfeclă 150 334 250 

15 Vie –struguri de masă 400 800 600 

16 Vie – struguri de vin 200 400 300 

17 Tutun 90 1.200 1.000 

18 Soia 90 160 110 

19 Livezi 500 700 550 

20 Legume 500 1.500 1.300 

 
* Preţul de vânzare în lei al unui hectar  
** Venitul net în lei/ha 

 

Nr. 
crt. 

III. CATEGORII DE ANIMALE* 
Limite 

minime/buc. 
-lei- 

Limite 
maxime/buc. 

-lei- 

Venituri 
potenţiale 

-lei- 

1 Bovine     1.000 4.000 3.000 

2 Porcine    300 1.000 900 

3 Ovine / caprine 80 200 150 

4 Cabaline  400 3.000 3.000 

5 Păsări 25 30 30  

6 Familii de albine 100 200 180 



7 Iepuri de casă 30 50 40 

 
* Preţul de vânzare în lei pe cap de animal sau, după caz, al unei familii de albine. 
 
NOTA : Preţurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă 

între bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii şi bunurile care nu sunt considerate de 
strictă necesitate (anexele nr. 5 şi 4 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011). 
 
 
 

 



 
 

ANEXA Nr. 3 a 
la Hotărârea nr. 21   din 24 februarie 2011 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

PLAN DE ACŢIUNI 
sau lucrări de interes local ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social la Societatea Comercială 

"Rer Ecologic Service" S.A. Buzău 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate 

1.- Indepărtat zăpada şi gheaţa de pe trotuare, alei, parcări şi rigole şi încărcatul acestora în autovehicule 

2.- Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigola şi încărcatul reziduurilor în autovehicule 

3.- Imprăştiat material antiderapant pe trotuare, alei şi parcări publice 

4.- Salubrizarea zonelor aferente platformelor gospodăreşti, după intervenţia mijloacelor mecanice 

5.- 
Măturatul zonelor afectate de depozitarea accidentală a gunoiului menajer sau materialelor provenite din 
demolări, după intervenţia mijloacelor mecanice 

 
 
 

NOTA: 
 
Serviciul Gospodărie Urbană din cadrul Direcţiei Tehnice va întocmi lunar planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea beneficiarilor de ajutor social în vederea efectuării orelor de muncă, 
plan aprobat de primarul municipiului Buzău. 
 
 
 

 
 
 

ANEXA Nr. 3 
la Hotărârea nr. 21 din 24 februarie 2011 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 

PLAN DE ACŢIUNI 
sau lucrări de interes local ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social la Societatea Comercială 

"Urbis - Serv" S.R.L. Buzău 
 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA LUCRARII SAU ACTIUNII 

1. Curăţat alei, trotuare şi parcări de zăpadă şi depozitarea în zone libere 

2. Scuturarea de zăpadă a arbuştilor şi gardurilor vii (cu mătura)   

3. 
Strângerea hârtiilor, resturilor menajere, pungilor şi peturilor, etc, din peluze, spaţii verzi, trotuare şi 
alei şi transportul acestora la spaţiul de depozitare ( cu coşuri de nuiele) 

4. Curăţat şi vopsit mobilierul urban din parcuri şi alte locuri publice 

5. Scoaterea din pământ a cioatelor şi rădăcinilor arborilor uscaţi 

6. Degresat petele de ulei în incinta parcului auto 

7. Golirea coşurilor de hârtii şi transportul conţinutului acestora la containere 

8. Spălat cişmelele din parcuri şi alte locuri publice 

9. Curăţirea ghivecelor de flori în vederea refolosirii (cu laveta şi peria) 

10. Incărcat în autovehicule diferite materiale 

11. 
Strângerea în grămezi a materialului rezultat în urma cosirii spaţiilor verzi şi evacuarea lui în afara 
zonei de lucru 

12. 
Curăţirea trotuarelor şi aleilor pavate prin extragerea manuală a buruienilor, transportul şi depozitarea 
acestora în afara zonei de lucru 

13. Rectificarea marginilor la peluzele şi rabatele de flori 

14. Stergerea meselor de şah şi canapele cu laveta 

15. Tăierea lăstarilor neconformi la arbori, strângerea şi depozitarea acestora 

16. Văruirea manuală a arborilor din pepinieră şi parcurile publice 

17. Curăţat bazinele de înot din parcul "Tineretului" 

18. Defrişat lăstărişul din cimitire şi transportul la containere 



19. Măturat aleile din cimitire 

20. Cernerea pământului în sera "Crâng" 

21. Strângerea şi distrugerea cuiburilor de omizi în pepiniera dendrologică 

22. 
Greblat şi nivelat nisipul pe plaja din parcul "Tineretului" şi a terenurilor de joacă din parcurile "Crâng", 
"Tineretului" şi   "Alexandru Marghiloman" 

23. 
Strângerea, transportul şi depozitarea resturilor vegetale de pe suprafaţa lacurilor de agrement din 
parcurile "Crâng", "Tineretului" şi   "Alexandru Marghiloman"   

 
NOTA: 
 
Serviciul Gospodărie Urbană din cadrul Direcţiei Tehnice va întocmi lunar planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea beneficiarilor de ajutor social în vederea efectuării orelor de muncă, 
plan aprobat de primarul municipiului Buzău. 
 


