Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 3/31.01.2022
PLAN DE ACȚIUNI ȘI DE LUCRĂRI DE INTERES
LOCAL PENTRU ANUL 2022
întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001- privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

Acţiuni şi măsuri întreprinse

Obiectiv
Salubrizare străzi,
salubrizare și
întreținere Parc Nou
Chirnogeni
Lucrări de întreținere,
reabilitare și ecologizare a
rigolelor și canalelor de
colectare
Lucrări de întreținere a
zonelor și spațiilor verzi din
Parcul Nou Chirnogeni,
Monumentul Eroilor din
Chirnogeni și Plopeni
Lucrări de întreținere
în Cimitirele din
Chirnogeni, Plopeni și
Credința
Reabilitarea islazului
local

Lucrări de întreținere
a zonei centrale
(primărie, dispensare,
Cămine Culturale,
școli, gradinițe)

-

Măturat stradal
Colectare selectivă a deșeurilor,
Întreținere trotuare,
Colectarea aluviunilor

-

Întreținerea malurilor,
Îndepărtarea noroiului și aluviunilor,
Îndepărtarea vegetației
Tăierea arbuștilor și vegetației și
curățarea aluviunilor

-

Pregătirea spațiilor și a locurilor pentru
semănarea gazonului, plantarea florilor
Săparea și nivelarea zonelor
Văruire garduri

-

Îndepărtarea resturilor vegetale
Săparea și întreținerea spațiilor
destinate plantării florilor
Vopsirea băncilor
Văruirea gardului
Curățirea mărăcinișului și a
resturilor vegetale, gunoaie
Distrugerea mușuroaielor
Fertilizarea islazurilor
Curățirea șanțurilor de scurgere a
apei rezultată din ploi și zăpezi,
îndepărtarea resturilor vegetale, a
mărăcinișurilor, a gunoaielor,
întreținerea acostamentelor
vopsirea și reparația gardurilor,
plantarea de arbuști și pomi
fructiferi, flori, amplasarea de
bănci, etc

Termene de
realizare*

Resurse

Responsabili
Agavriloaei Constantin

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Luna a IV a

Agavriloaei Constantin

Agavriloaei Constantin
Beneficiarii Legii
416/2001
Agavriloaei Constantin

Lunile I - V

Beneficiarii Legii
416/2001

Lunile III – IV

Beneficiarii Legii
416/2001

Permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Agavriloaei Constantin

Agavriloaei Constantin

7

8

9

10

Întreținerea terenului
de fotbal din
Chirnogeni și a
bazelor sportive din
Chirnogeni și Plopeni
Întreținerea în sezonul
rece a drumurilor
comunale
Lucrări de îndepărtare
a depozitelor
neconforme

Alte activități de
interes și utilitate
publică

-

Tăiat iarba,
curățat șanțuri,
îndepărtarea mărăcinișurilor,
adunarea resturilor și gunoaielor

Beneficiarii Legii
416/2001

Agavriloaei Constantin

-

îndepărtarea zăpezii cu mijloace
mecanice și manuale, împrăștierea
de materiale antiderapante, etc.

Lunile
noiembriemartie

Beneficiarii Legii
416/2001

Agavriloaei Constantin

-

lucrări manuale și mecanice de
îndepartare a gunoiului aruncat în
locuri neconforme.

Permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Agavriloaei Constantin

-

diferite activități de întreținere și
reparații ocazionate de producerea
unor fenomene naturale (ploi
torențiale, vânt puternic, incendii,
inundații, cutremure)

Intervenții
ocazionale

Beneficiarii Legii
416/2001

Agavriloaei Constantin

Permanent

NOTA:
Instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni de interes local, se va efectua de către dl. Agavriloaei
Constantin – viceprimarul comunei Chirnogeni
Evidența repartizării și efectuării orelor de muncă o va ține dl. Agavriloaei Constantin
Planul de acțiuni se reactualizează conform articolului 6, alin. 7) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 3 din 31 ianuarie 2022
privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, conform Legii nr.
416/2001
INIȚIATOR: Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, județul Constanța
CONSILIUL LOCAL CHIRNOGENI – întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2022;
Luând act de: referatul de aprobare prezentat și înregistrat la nr. 7251/29.12.2021 și proiectul de hotărâre inițiat
de primarul comunei Chirnogeni, dl. Manta Gheorghe înregistrat la nr. 7252/29.12.2021; raportul de specialitate
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – asistență socială și autoritate
tutelară cu nr. 7253/29.12.2021; avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 1
cu nr. 562/31.01.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 2 cu nr.
568/31.01.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 3 cu nr.
575/31.01.2022;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5) din Constituția României,
republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea
nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (2) litera d), alin. (7) litera b) precum şi art. 139 alineat (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ:
-

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de către
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează persoanele indicate în anexă, Compartimentul autoritate tutelară
și asistență socială.
Art.3. Hotărârea se va afișa la sediul Primăriei comunei Chirnogeni, se va comunica celor interesați, AJPIS
Constanța și se va publica pe site-ul instituției. Afișarea și comunicarea se vor face de către Compartimentul autoritate
tutelară și asistență socială.
Art.4. Secretarul general al comunei Chirnogeni răspunde de comunicarea prezentei hotărâri persoanelor
abilitate pentru ducerea la îndeplinire, Instituţiei Prefectului Judeţului Constanta pentru control şi verificarea legalităţii.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Chirnogeni din data de 31.01.2022 cu un număr de 13
voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 13 prezenţi.
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