
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes  

public local ce se va executa în anul 2017 de persoanele majore  
apte de muncă cazate în Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte  

pentru Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 3/CLM//2017, prin care se propune aprobarea planului de acţiuni sau de 
interes public local ce se va executa în anul 2017 de persoanele majore apte 
de muncă cazate în Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane 
Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău; 

- raportul comun al Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru 
Persoane Adulte fără Adăpost şi al Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia 
Mediului, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă 
socială; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  prevederile art. 6, alin. (6), din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte Pentru Persoane 
Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău. 
 În temeiul art. 36, alin. (1) şi (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2,  art. 45, 
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 planul de acţiuni sau de lucrări de interes public local 
ce se vor executa în anul 2017 la Societatea Comercială "Pieţe, Târguri şi 
Oboare" S.A. Buzău de către persoanele majore apte de muncă şi fără 
venituri, cazate în baza dispoziţiei primarului în Centrul de Urgenţă de Zi şi de 
Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău, plan 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2.- Societatea Comercială "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău va 
asigura instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii a 
persoanelor repartizate pentru prestarea orelor de muncă în folosul comunităţii 
şi vor ţine evidenţa efectuării orelor de muncă prestate, pe care o vor 
comunica lunar Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului a 
Primăriei municipiului Buzău şi Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru 
Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău.    

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, Centrului de Urgenţă de Zi şi de 
Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, precum şi Societăţii Comerciale 
"Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
  

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

      consilier Vasile Murguleţ 
 
 
 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                Secretarul Municipiului Buzău,  

   Diana Mariana Pavel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău,  26 ianuarie 2017 
Nr. 8 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 26 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, 
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 7 abţineri şi 2 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

                                                                     



 
 

   A N E X A   
        la Hotărârea nr. 8 din 26 ianuarie 2017 

        a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 

PLAN DE ACŢIUNI 
sau de lucrări de interes public local ce se vor executa în anul 2017 

la Societatea Comercială "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău 
 
   

IANUARIE LUCRĂRI DE DESZĂPEZIRE ŞI CURĂŢENIE 

  
- Îndepărtat zăpada şi gheaţa de pe trotuare, alei, parcări şi rigole din 
Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  
- Împraştiat material antiderapant pe trotuare, alei şi parcări publice din 
Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

 
 - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigolă din Târgul Drăgaica, 
pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

 
 - Salubrizarea zonelor aferente platformelor aferente societăţii din Târgul 
Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

 

 - Măturatul zonelor societăţii afectate de depozitarea accidentală a 
gunoiului din Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri 
industriale    

FEBRUARIE LUCRĂRI DE DESZĂPEZIRE ŞI CURĂŢENIE 

  
 - Îndepărtat zăpada şi gheaţa de pe trotuare, alei, parcări şi rigole din 
Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  
 - Imprăştiat material antiderapant pe trotuare, alei şi parcări publice din 
Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele mărfuri industriale 

 
 - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigolă din Târgul Drăgaica, 
pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

 
 - Salubrizarea zonelor aferente platformelor aferente societăţii din Târgul 
Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

 

 - Măturatul zonelor societăţii afectate de depozitarea accidentală a 
gunoiului din Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri 
industriale    

MARTIE 
LUCRĂRI DE CURĂŢIRE RIGOLĂ ŞI CURĂŢENIE DE PRIMĂVARĂ 
CONFORM GRAFICULUI 

  
 - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigolă din Târgul Drăgaica, 
pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  
 - Salubrizarea zonelor aferente platformelor aferente societăţii din Târgul 
Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  

 - Măturatul zonelor societăţii afectate de depozitarea accidentală a 
gunoiului din Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri 
industriale    

APRILIE CURĂŢENIE DE PRIMĂVARĂ CONFORM GRAFICULUI  

  
 - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigolă din Târgul Drăgaica, 
pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  
 - Salubrizarea zonelor aferente platformelor aferente societăţii din Târgul 
Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

   - Măturatul zonelor societăţii afectate de depozitarea accidentală a           



gunoiului din Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri 
industriale    

MAI  MĂTURAT CAROSABIL ŞI TROTUAR 

  
- Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigolă din Târgul Drăgaica, 
pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  
 - Salubrizarea zonelor aferente platformelor aferente societăţii din Târgul 
Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  

 - Măturatul zonelor societăţii afectate de depozitarea accidentală a 
gunoiului din Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri 
industriale    

IUNIE MĂTURAT CAROSABIL ŞI TROTUAR 

  
 - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigolă din Târgul Drăgaica, 
pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  
 - Salubrizarea zonelor aferente platformelor aferente societăţii din Târgul 
Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

 

 - Măturatul zonelor societăţii afectate de depozitarea accidentală a 
gunoiului din Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri 
industriale    

IULIE MĂTURAT CAROSABIL ŞI TROTUAR 

  
 - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigolă din Târgul Drăgaica, 
pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  
 - Salubrizarea zonelor aferente platformelor aferente societăţii din Târgul 
Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  

 - Măturatul zonelor societăţii afectate de depozitarea accidentală a 
gunoiului din Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri 
industriale    

AUGUST MĂTURAT CAROSABIL ŞI TROTUAR 

  
 - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigolă din Târgul Drăgaica, 
pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  
 - Salubrizarea zonelor aferente platformelor aferente societăţii din Târgul 
Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  

 - Măturatul zonelor societăţii afectate de depozitarea accidentală a 
gunoiului din Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri 
industriale    

SEPTEMBRIE MĂTURAT CAROSABIL ŞI TROTUAR 

  
 - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigolă din Târgul Drăgaica, 
pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  
 - Salubrizarea zonelor aferente platformelor aferente societăţii din Târgul 
Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  

 - Măturatul zonelor societăţii afectate de depozitarea accidentală a 
gunoiului din Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri 
industriale    

OCTOMBRIE MĂTURAT CAROSABIL ŞI TROTUAR 

  
 - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigolă din Târgul Drăgaica, 
pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  
 - Salubrizarea zonelor aferente platformelor aferente societăţii din Târgul 
Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  

 - Măturatul zonelor societăţii afectate de depozitarea accidentală a 
gunoiului din Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri 
industriale    

NOIEMBRIE MĂTURAT CAROSABIL, TROTUAR ŞI CURĂŢAT RIGOLA 

 
 - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigolă din Târgul Drăgaica, 
pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 



 
 - Salubrizarea zonelor aferente platformelor aferente societăţii din Târgul 
Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

 

 - Măturatul zonelor societăţii afectate de depozitarea accidentală a 
gunoiului din Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri 
industriale    

DECEMBRIE CURĂŢAT RIGOLA PLUS DESZAPEZIRE DACA ESTE CAZUL 

  
 - Indepărtat zăpada şi gheaţa de pe trotuare, alei, parcări şi rigole din 
Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

  
 - Imprăştiat material antiderapant pe trotuare, alei şi parcări publice din 
Târgul Drăgaica, pieţele agroalimentare şi pieţele de mărfuri industriale 

 
 
 
NOTĂ:           

Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului din cadrul Directiei Servicii Publice 
va adapta şi întocmi lunar planul de acţiuni sau lucrări de interes public local pentru 
repartizarea beneficiarilor în vederea efectuării orelor de muncă, plan aprobat de primarul 
municipiului Buzău. 

 
           
   

 


