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- privind  aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2020 în conformitate cu prevederile 

Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2020; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Ioan POPICA, referatul de 

aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;  

Având în vedere prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2020, în conformitate cu prevederile 

Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 
- pietruit, întreţinut şi curăţat drumurile şi uliţele comunale; 
- curăţirea şi întreţinerea locurilor de campare; 
- toaletarea arborilor de pe marginea şoselelor comunale; 
- curăţirea şi salubrizarea râurilor de pe raza comunei; 
- încărcat, transportat, tăiat, aşezat lemnele de foc pentru instituţiile comunei; 
- săparea şanţurilor aferente drumurilor şi uliţelor de pe raza comunei; 
- întreţinerea spaţiilor verzi aferente comunei Vama Buzăului; 
- lucrări necesare la bisericile din localitate; 
- igienizarea întregii commune; 
- în timpul sezonului rece, curăţirea căilor de acces la toate instituţiile; 
- lucrări în cadrul Rezervației de zimbrii ,,Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”; 
- orice alte lucrări în interesul comunităţii, care apar pe parcursul anului. 
Art.2: Se împuterniceşte primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae și viceprimarul comunei 

Vama Buzăului, dl. Popica Ioan să dispună efectuarea şi de alte lucrări de interes local necesare, pe parcursul anului 2020, 
altele decât cele cuprinse în planul menţionat la art. 1. 
      Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează dl. Chirilaş Constantin, referent 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, cu atribuţii privind asistenţa socială. 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, d-lui Chirilaş 
Constantin şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Constantin Sebastian BULARCA                           Contrasemnează pentru legalitate, 
                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                   Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 
 


