
Secretar,
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37/27.05.2021 0 0 1 0 0

38/27.05.2021 0 0 1 0 0

39/27.05.2021 0 0 1 0 0

40/27.05.2021 0 0 1 0 0

Anexa la adresa nr.
privind Hotărârile C.L. al comunei Chiojdu

Numărul și data
hotărârii

Denumirea actului administrativ 
(conform titlului actului administrativ)

Act cu caracter
normativ
Da=1/Nu=0

Obiecțiile formulate de
secretarul u.a.t-ului

Da=1/Nu=0

Tipul ședinței 

Ordinară
Da=1/Nu=0

Extraordinară
Da=1/Nu=0

De îndată
Da=1/Nu=0

Reorganizarea comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-
sociale, buget, finanțe,administrarea
domeniului public și privat al comunei,
gospodărire comunală, protecția
mediului și comerț a Consiliului Local
Chiojdu
Modificarea Hotărârii Consiliului Local
Chiojdu nr. 27/30.03.2021 privind
inițierea procedurii de închiriere a
pajiștilor aflate în proprietatea privată a
comunei Chiojdu, județul Buzău
Aprobarea organigramei și statului de
funcții pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Chiojdu, județul
Buzău
Completarea Programului anual al
achizițiilor publice al comunei Chiojdu
pe anul 2021



Secretar,

41/27.05.2021 0 0 1 0 0

42/27.05.2021 0 0 1 0 0

43/27.05.2021 0 0 1 0 0

Revocarea Hotărârii nr. 18/26.05.2021
privind Completarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul
privat al comunei Chiojdu, județul
Buzău
Aprobarea Regulamentului propriu
cuprinzând măsurile metodologice,
organizatorice, termenele și circulația
proiectelor de hotărâri care se supun
adoptării Consiliului Local al comunei
Chiojdu
Aprobarea Regulamentului pentru
stabilirea condițiilor în care se
realizează accesul pe proprietatea
publică sau privată a comunei Chiojdu,
județul Buzău, în vederea construirii,
instalării, întreținerii, înlocuirii ori
mutării rețelelor de comunicații
electronice sau a elementelor de
infrastructură fizică necesare susținerii
acestora



Secretar,

44/27.05.2021 0 0 1 0 0Desemnarea reprezentanților Consiliului
Local Chiojdu în comisia de evaluare a
ofertelor și comisia de soluționare a
contestațiilor  pentru concesionarea prin
licitație publică deschisă a terenului în
suprafață de 1500 mp, situat în
extravilanul localității Chiojdu, tarla 73,
parcelă 2498, nr. cadastral 21796 si a
terenului în suprafata de 64 mp  situat în
extravilanul localității Cătiașu, tarala
48, parcelă 1408, nr. cadastral 21831
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