ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA MEREI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 4
privind aprobarea Planului de acţiuni şi a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familiile
beneficiare de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al comunei Merei, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului comunei Merei, înregistrat la nr. 1064/26.01.2021;
- raportul compartimentului autoritate tutelară, asistenţă socială şi protecţia copilului,
înregistrat sub nr. 1064/26.01.2021;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
- prevederile art. 6, alin. (7) – (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „c” şi alin. (7), lit. „b” din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019,privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrările de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea
orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor
social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul şi viceprimarul comunei Merei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 3. Secretarul general al comunei Merei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei
Merei, viceprimarului comunei Merei, compartimentului autoritate tutelară, asistenţă socială şi
protecţia copilului şi Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IONAŞCU VALERICA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
GRIGOROIU PAULA

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Merei în şedinţa din data de
28.01.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1, (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, - abţinere
şi - voturi împotrivă, din numărul total
de 15 consilieri în funcţie şi 15 consilieri
prezenţi la şedinţă.

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local Merei nr. 4/28.01.2021
Nr.
crt.
1.
2.

3
4

5

6

7
8

Obiectiv
Lucrări de întreţinere a zonelor
centrale ale localităţilor componente
ale comunei
Lucrări de menţinere a curăţeniei în
zonele adiacente şcolilor, grădiniţelor
cu program normal, a dispensarului
uman şi a punctelor medicale
Lucrări de strângere a deşeurilor din
plastic şi tip PET de pe domeniul
public
Lucrări de menţinere a curăţeniei
specifice în incintele instituţiilor
publice de pe raza comunei Merei şi
a locurilor de campare din zonele
turistice.
Lucrări de îndepărtare a zăpezii de
pe căile de acces la instituţiile
publice din comuna Merei: şcoli,
grădiniţe cu program normal,
primărie.
Desfăşurarea în condiţii optime a
activităţilor culturale, sportive.

Lucrări de menţinere a curăţeniei pe
ambele maluri ale pârâului Sărata
Lucrări de menţinere a curăţeniei pe
drumurile comunale şi drumurile
judeţene ce tranzitează comuna
Merei.

Acţiuni şi măsuri
Îndepărtarea resturilor de vegetaţie uscată, a
buruienilor, a gunoaielor.

Termen de
realizare
permanent

Resurse
Beneficiarii Legii
416/2001

Strângerea vegetaţiei uscate, a hârtiilor şi a
deşeurilor din plastic.

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Strângerea deşeurilor din plastic, a PET-urilor.

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Strângerea gunoaielor.

Permanent,
perioada
sezonului
turistic

Beneficiarii Legii
416/2001

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale,
asigurarea sprijinului pentru mijloacele
mecanice de deszăpezire.

perioada
sezonului rece

Beneficiarii Legii
416/2001

Lucrări de amenajare a incintelor, a terenurilor Cu ocazia
sportive, cu ocazia desfăşurării de activităţi derulării de
specifice sau evenimente culturale publice în aer evenimente de
liber.
natură
culturală şi
sportivă.
Îndepărtarea resturilor de vegetaţie uscată, a permanent
buruienilor, a gunoaielor.
Lucrări specifice de curăţire a şanţurilor de permanent
scurgere a apei rezultată din ploi şi zăpezi, pe
domeniul public, prin îndepărtarea resturilor
vegetale, a mâlului, a mărăcinişurilor, a
gunoaielor depozitate abuziv.

Beneficiarii Legii
416/2001
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Beneficiarii Legii
416/2001
Beneficiarii Legii
416/2001

Nr.
crt.
9
10.
11.
12.

13.
14.

Obiectiv

Acţiuni şi măsuri

Lucrări de întreţinere zona
cimitirelor
Menţinerea curăţeniei la punctele de
colectare selectivă
Lucrări de întreţinere a islazurilor
comunale (localitatea Lipia)
Asigurarea depozitării în magazii a
lemnului de foc pentru şcoli şi pentru
grădiniţele cu program normal de pe
raza comunei Merei
Lucrări de menţinere a curăţeniei la
bazele sportive
Alte activităţi de interes şi utilitate
publică

Îndepărtarea mărăcinişului, a resturilor de
vegetaţie uscată, decolmatarea şanţurilor,
Menţinerea curăţeniei la punctele de colectare
selectivă a deşeurilor de pe raza comunei Merei.
Lucrări de strângere a cioatelor şi a pietrelor.
Manipularea cantităţilor de lemn de foc
repartizate instituţiilor.
Strângerea hârtiilor, a gunoaielor, în incinta
terenurilor de sport din localităţile componente.
Manipularea cantităţilor de ajutoare alimentare
distribuite în baza programului PEAD.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IONAŞCU

Termen de
realizare
permanent
permanent
Lunile a VIII-a
şi a IX-a
Lunile a VIIIa, a IX-a şi a
X-a
De la lunile a
III-a şi a XI-a
Intervenţii
ocazionale

SECRETAR GENERAL,

VALERICA

GRIGOROIU PAULA
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Resurse
Beneficiarii
416/2001
Beneficiarii
416/2001
Beneficiarii
416/2001
Beneficiarii
416/2001

Legii
Legii
Legii
Legii

Beneficiarii Legii
416/2001
Beneficiarii Legii
416/2001

