
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CHIOJDU 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, 

care vor fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii 
venitului minim garantat 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIOJDU, JUDEȚUL BUZĂU: 
AvÂnd in vedere: 

           -referatul de aprobare al viceprimarului comunei Chiojdu inregistrat la 
nr.206/15.01.2020; 
              -raportul compartimentului asistență socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului înregistrat la nr. 207/15.01.2020; 
      -avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Chiojdu, înregistrat la nr. 
445/30.01.2020; 
      -prevederile art. 6 alin. 7) și 10) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, 
       -art. 28 alin. 2) lit. (a) și alin. 3) din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 
nr. 50/2011, cu modificările si completările ulterioare ; 

In temeiul art. 129 alin. 2) lit. (d) alin. 7) lit. (b) art. 139 alin. 1) si art. 196 alin. 
1) lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R A Ș T E: 

 
Art. 1- (1) Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi 

realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat, conform anexei 
1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

(2) Planul de acțiuni sau lucrări de interes local prevazut la alin. 1) poate fi 
reactualizat pe parcursul anului și aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

Art. 2- Secretarul general al comunei va difuza prezenta hotărâre persoanelor 
și autorităților interesate. 

 
 
             PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                 Moisescu Alexandru                        CONTRASEMNEAZA, 
                                                             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                        Gherghiceanu Daniela 
Nr. 3 
CHIOJDU, 31.01.2020 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Chiojdu în sedința din data de 
31.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu un numar de 13 voturi pentru, 0 abțineri   
si 0 voturi impotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți la ședință. 



 
 

                                            Anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului Local Chiojdu 
                                                                                                         Nr. 3/2020 
 
 
PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL CARE VOR FI REALIZATE ÎN 

ANUL 2020 DE CĂTRE BENEFICIARII VENITULUI MINIM GARANTAT 
intocmit în conformitate cu prevederile art. 6, alin (7) si (10) din Legea nr. 

416/2001, cu modificările si completările ulterioare 
 
 

1.Lucrări de întreținere a zonei centrale a satelor Chiojdu, Bâsca-
Chiojdului, Lera, Pleșciaoara, Poenițele si Cătiașu. 

Curățarea șanțurilor de scurgere a apei rezultată din ploi și zăpezi, indepărtarea 
resturilor, a mărăcinișurilor, a gunoaielor, intreținerea acostamentelor, reparația 
gardurilor, etc. 

Termen de realizare: permanent 
2.Lucrări de întreținere a acostamentului pe lungimea drumurilor 

comunale și județene, aflate pe raza comunei Chiojdu 
Indepărtarea mâlului și a altor resturi rămase în aceste zone ca urmare  a 

scurgerii apei rezultate din precipitații.  
Termen de realizare: permanent 
3.Lucrări de intreținere în incinta curților instituțiilor publice din 

comuna Chiojdu 
Indepărtarea resturilor, a gunoaielor, intreținerea acostamentelor, reparația 

gardurilor, etc.  
Termen de realizare: permanent 
4.Lucrări de intreținere în incinta târgului săptămânal și anual din 

comuna Chiojdu 
Indepărtarea resturilor, a gunoaielor, reparația gardurilor, etc. 
Termen de relizare: permanent 
5.Intreținerea sanțurilor de scurgere a apei de pe raza comunei Chiojdu 
Indepărtarea resturilor, mâlului, a mărăcinișurilor, a gunoaielor, săpături 

manuale, etc.  
Termen de realizare: permanent 
 6.Alte activități de interes și utilitate publică 
Asigurarea depozitelor de combustibil (lemn), diferite activități de intreținere și 

reparații, ocazionate de producerea unor fenomene naturale (zăpezi abundente, vânt 
puternic, incedii, cutremure, inundații) 

Intervenții ocazionale 
  7.Intreținere baze sportive și parcuri comuna Chiojdu 
Indepărtarea resturilor, curățat șanțuri de scurgere, reparații gard, vopsit 

bănci,cosit iarbă, varuit pomi, plantat arbuști si flori, etc.  
Termen de realizare: permanent  
 8. Lucrări de curăţare manuală a albiilor pârâurilor de pe raza 

comunei Chiojdu 



Indepărtarea gunoaielor depozitate în aceste zone, decolmatare, săpături 
manuale 

Termen de realizare: permanent 
  9.Lucrări de intreținere în zona cimitirelor din satele: Chiojdu, Bâsca 

Chiojdului, Cătiașu, Poenițele, Lera, Cătiașu 
Indepărtarea resturilor, întreținerea gardurilor, etc.  
Termen de realizare: permanent 
10.Lucrări de curătare a resturilor vegetale aflate pe marginea 

drumurilor comunale, județene, a drumurilor de acces la izlazurile comunale 
și a potecilor turistice pe raza comunei Chiojdu 

Curățarea sanțurilor de scurgere a apei rezultate din ploi și zăpezi, indepărtarea 
resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a gunoaielor, intreținerea acostamentelor, 
vopsirea și reparația gardurilor, etc. 

Termen de realizare: permanent 
    11.Întreținere zona centrală a satului Chiojdu (cămin cultural, scoală, 
gradiniță) 

Îndepărtarea zăpezii, a resturilor, a mărăcinișurilor , întreținerea gardurilor, 
etc. 

Termen de realizare: permanent 
12.Întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale și județene de pe 

raza comunei Chiojdu 
Îndepărtarea zăpezii, împrăștierea materialelor antiderapante, etc. 
Termen de realizare: lunile 10 – 12, 1 – 3 
13.Lucrări de demolare a construcțiilor dezactivate din domeniul privat 

al comunei 
Demolarea propriu-zisă, selectarea materialelor refolosibile și transferul 

acestora către locuri special amenajate, pregătirea terenurilor în vederea redării unei 
noi destinații. 

Interventii ocazionale 
14. Lucrări de reabilitare izlaz comunal 
Curățarea mărăcinișurilor și a resturilor vegetale, distrugerea mușuroaielor 
Termen de realizare: lunile 3-5 
15. Alte lucrări 
Extindere retea  apă si canalizare. 
Scos manual puieți din regenerări naturale și plantat în terenuri degradate din 

domeniul public și privat al comunei Chiojdu. 
Descărcat, depozitat ajutoare alimentare și de altă natură în cadrul 

Programului POAD, curătenie la locul distribuției. 
Ajutorarea persoanelor vârstnice, fără susținatori, la domiciliu. 
 

* NOTĂ: Luna 1 = ianuarie - luna 12 = decembrie. 
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA,                         CONTRASEMNEAZA, 
                  Moisescu Alexandru                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                             Gherghiceanu Daniela 
 


