
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

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

care se vor realiza în anul 2017 de una din persoanele majore  
apte de muncă din famillile, beneficiare de ajutor social  

 
 

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

       - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.14/CLM/13.01.2017, prin care se propune aprobarea planurilor de acţiuni sau de 
interes public local ce se vor executa în anul 2017 de către persoanele majore apte 
de muncă, beneficiare de ajutor social ; 
       - raportul comun al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău 
nr.312/2017 şi al Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului nr. 
1023/2017, propunerile Societăţii Comerciale “RER Ecologic Service“ S.A. Buzău, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 
       - prevederilor art.6, alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare ; 
      - prevederile art.28 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aplicarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
  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 realiza în anul 2017 la Societatea Comercială ‘‘Urbis – Serv” S.R.L.Buzău, 
de persoanele majore apte de muncă, beneficiare de ajutor social, plan prevăzut 
în anexa nr.1. 

Art.2.- Se aprobă  planul de acţiuni sau de lucrări de interes public local ce 
se vor realiza în anul 2017 la Societatea Comercială “RER Ecologic Service’’ S.A. 
Buzău, de persoanele majore apte de muncă, beneficiare de ajutor social, plan 
prevăzut în anexa nr.2. 
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Art.3.- Societăţile comerciale „Urbis –Serv” S.R.L Buzău şi ”Rer Ecologic 

Service”  S.A Buzău, vor 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 Direcţiei Servicii Publice a Primăriei municipiului Buzău 
şi Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău. 

Art.4. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. -Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Servicii 

Publice, 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 Vasile Murguleţ 

 
 
 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ ; 
                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                           Diana Mariana Pavel                             
 
 
 
 
      

Buzău,  26  ianuarie 2017 
Nr.7 
 

 
 

Această hotarâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău in 

şedinţa din data de 26 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un 

număr de 23 voturi pentru,.---- abţineri şi ---- voturi impotrivă din numărul total de 23 

consilieri in funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă 

      



 
 ANEXA NR.1 

     la Hotararea nr. 7 din 26 ianuarie 2017 
     a Consiliului Local al Municipiului Buzau 

 
 

P L A N   D E   A C T I U N I 
sau lucrări de interes local ce se vor executa de către beneficiarii de ajutor social la 

Societatea Comercială URBIS-SERV SRL Buzău 

       
NR. 
CRT. 

      DENUMIREA LUCRĂRII SAU ACŢIUNII  PERIOADA DE EXECUŢIE 

 0.                            1.              2. 

 1. Strângere hartii, resturi, pungi etc.din peluze, spaţii 
verzi, alei; 

lunar; 

 2. Golirea coşurilor de gunoi şi transportul gunoiului la 
containere; 

lunar; 

 3. Curăţat mobilierul urban din parcuri lunar; 

 4. Transportul cu coşul a resturilor adunate la spaţiul de 
depozitare; 

lunar; 

 5. Încarcat în auto diferite material; lunar; 

 6. Spalat cişmele din parc; lunar; 

 7. Şters mese de şah şi canapele cu laveta; lunar; 

 8. Cernut pamant  - Sera Crang; lunar; 

 9. Curaţarea aleilor pavate prin extragerea manuală a 
buruienilor, transportul şi depozitarea lor în afara 
zonei de lucru; 

mai-octombrie; 

10. Taierea lăstarilor aparuţi la arbori, strângerea şi 
depozitarea acestora; 

martie-august; 

11. Văruirea manuală a arborilor din Pepiniera şi parcuri; aprilie-septembrie; 

12. Strângerea în gramezi a materialului rezultat în urma 
cosirii şi evacuarea lui in afara zonei de lucru; 

mai-octombrie; 

13. Scoatere cioturi şi rădăcini ale arborilor uscaţi; lunar; 

14. Rectificarea marginilor la peluze şi rabate de flori; mai-octombrie; 

15. Strâns, transportat şi depozitat resturi vegetale de pe 
suprafaţa lacurilor de agrement din Parcul 
Tineretului, Parcul Marghiloman si Parcul Crang; 

aprilie-septembrie; 

16. Greblat şi nivelat nisip pe plaja din Parcul Tineretului, 
terenurile de joaca din Parcul Crang, Parcul 
Tineretului si Parcul Marghiloman; 

aprilie-septembrie; 

17. Curaţat bazinele de înot din Parcul Tineretului; mai-septembrie; 

18. Igienizare toalete publice din Parcul Tineretului şi 
Parcul Crang; 

lunar; 

19. Maturat aleile din cimitire; lunar; 

20. Defrişat lastarişul şi transportul la containere aprilie-octombrie; 

21. Carat material dendrologic la şant şi astupat cu 
pamant; 

octombrie-martie; 

22. Scuturarea arbustilor si a gardurilor vii de zapada; decembrie-februarie; 

23. Spart gheaţa pe trepte,alei, heleşteu(copci) din 
Parcul Tineretului, Parcul Crang, Parcul 
Marghiloman; 

decembrie-februarie; 

24. Curăţat zapada de pe terenurile de sport-Parcul 
Tineretului; 

decembrie-februarie; 

25. Curăţat alei de zapada, mobilier urban, loc de joacă-
parcuri; 

decembrie-februarie; 

26. Scos material dendrologic de la şanţ şi incarcat în 
mijloace auto 

noiembrie-martie; 

 
 
NOTA:  Direcţia Servicii Publice a Primăriei municipiului Buzău va întocmi şi adapta lunar 
planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repatizarea beneficiarilor de ajutor social 
în vederea efectuării orelor de muncă, plan aprobat de primarul municipiului Buzău. 



        

        

                             ANEXA nr.2 

       la Hotarârea nr. 7 din 26 ianuarie 2017 

      a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

        

                     P L A N   D E   A C T I U N I    

         sau lucrări de interes local ce se vor executa de beneficiarii de ajutor 

 social la Societatea Comercială "RER Ecologic Service" S.A Buzău in anul 2017           

        

        

        

 
 
IANUARIE  

 
LUCRĂRI DE DESZAPEZIRE 

    

  - Îndepartat zapada  şi gheaţa de pe trotuare, alei, parcări  şi rigole;   

  - Împraştiat material antiderapant pe trotuare, alei si parcări publice.  

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău 
 

 

 
FEBRUARIE 

 
LUCRĂRI DE DESZAPEZIRE 

    

  - Îndepărtat zapada  şi gheaţa de pe trotuare, alei, parcări  şi rigole;   

  - Împraştiat material antiderapant pe trotuare, alei si parcări publice.  

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău 
 

 

 
MARTIE 

 
LUCRĂRI DE CURĂŢIRE RIGOLĂ  SI CURAŢENIE DE PRIMAVARĂ CONFORM GRAFICULUI 

  - Maturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigola;   

  - Salubrizarea zonelor aferente platformelor gospodareşti, după intervenţia mijl mecanice 

  - Măturatul zonelor afectate de depozitarea accidentală a gunoiului menajer sau  

 -  materialelor provenite din demolari,după intervenţia mijloacelor mecanice  şi  

 incarcat in maşina.       

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău 
 

     



 
APRILIE 

 
CURAŢENIE DE PRIMAVARĂ CONFORM GRAFICULUI  

 

  - Maturat trotuarele, aleile, parcările, curatat rigola;   

  - Salubrizarea zonelor aferente platformelor gospodaresti, după intervenţia mijl mecanice 

  - Maturatul zonelor afectate de depozitarea accidentala a gunoiului menajer sau  

 materialelor provenite din demolări,după intervenţia mijloacelor mecanice  şi  

 incarcat in maşina.       

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău      

 
MAI  

 
MATURAT CAROSABIL SI TROTUAR 

   

  - Maturat trotuarele, aleile, parcarile, curatat rigola;   

  - Salubrizarea zonelor aferente platformelor gospodaresti, după interventia mijl mecanice 

  - Măturatul zonelor afectate de depozitarea accidentală a gunoiului menajer sau  

 materialelor provenite din demolari,după intervenţia mijloacelor mecanice  şi  

 incarcat in maşina.      

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău      

 
IUNIE 

 
MATURAT CAROSABIL SI TROTUAR 

   

  - Maturat trotuarele, aleile, parcările, curătat rigola;   

  - Salubrizarea zonelor aferente platformelor gospodaresti, după intervenţia mijl mecanice 

  - Maturatul zonelor afectate de depozitarea accidentală a gunoiului menajer sau  

 materialelor provenite din demolări,după intervenţia mijloacelor mecanice  şi  

 incarcat in masina.      

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău      

 
 
IULIE 

 
 
MATURAT CAROSABIL SI TROTUAR 

   

  - Maturat trotuarele, aleile, parcarile, curatat rigola;   

  - Salubrizarea zonelor aferente platformelor gospodaresti, după intervenţia mijl mecanice 

  - Maturatul zonelor afectate de depozitarea accidentală a gunoiului menajer sau  

 materialelor provenite din demolari,după intervenţia mijloacelor mecanice  şi  

 incarcat in maşina.      

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău 
 

     



 
 
AUGUST 

 
 
MĂTURAT CAROSABIL SI TROTUAR 

   

  - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigola;   

  - Salubrizarea zonelor aferente platformelor gospodaresti, după intervenţia mijl mecanice 

  - Măturatul zonelor afectate de depozitarea accidentală a gunoiului menajer sau  

 materialelor provenite din demolari,după intervenţia mijloacelor mecanice  şi  

 incarcat in maşină.      

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău      

 
 
SEPTEMBRIE 

 
 
MATURAT CAROSABIL SI TROTUAR 

   

  - Maturat trotuarele, aleile, parcarile, curaţat rigola;   

  - Salubrizarea zonelor aferente platformelor gospodaresti, după intervenţia mijl mecanice 

  - Măturatul zonelor afectate de depozitarea accidentala a gunoiului menajer sau  

 materialelor provenite din demolari,după intervenţia mijloacelor mecanice  şi  

 Incărcat in maşina.      

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău      

 
OCTOMBRIE 

 
MATURAT CAROSABIL SI TROTUAR 

   

  - Măturat trotuarele, aleile, parcările, curăţat rigola;   

  - Salubrizarea zonelor aferente platformelor gospodăresti, după intervenţia mijl mecanice 

  - Măturatul zonelor afectate de depozitarea accidentală a gunoiului menajer sau  

 materialelor provenite din demolari,după intervenţia mijloacelor mecanice  şi  

 Incărcat in masina.      

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău      

 
NOIEMBRIE 

 
MATURAT CAROSABIL SI TROTUAR SI CURATAT RIGOLA 

 

  - Măturat trotuarele, aleile, parările, curăţat rigola;   

  - Salubrizarea zonelor aferente platformelor gospodăreşti, după intervenţia mijl mecanice 

  - Măturatul zonelor afectate de depozitarea accidentala a gunoiului menajer sau  

 materialelor provenite din demolari,după intervenţia mijloacelor mecanice  şi  

 Incărcat in masină.      

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău      



 

 
DECEMBRIE 

 
CURATAT RIGOLA PLUS DESZAPEZIRE DACA ESTE CAZUL 

 

  - Indepartat zapada  şi gheaţa de pe trotuare, alei, parcări  şi rigole;   

  - Impraştiat material antiderapant pe trotuare, alei si părcari publice.  

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău  

 -  Intreț inere ș i curăț are baze sportive- Stadion Gloria Buzău 
 

      

        

NOTA:        

         Serviciul Gospodarie Urbana din cadrul Directiei Tehnice va adapta  şi intocmi lunar   

planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea beneficiarilor in vederea  

efectuării orelor de munca, plan aprobat de primarul municipiului Buzau   

        


