
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind  aporobarea planului de acţiuni şi lucrări de 

interes local în comuna Posta Câlnau, judeţul Buzau, pentru anul  2021 
in aplicarea  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 
                Consiliul Local al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău. 
                          Având în vedere : 
                 -  Referatul de aprobare al primarului  comunei Poșta Câlnău înregistrat la nr.  153/09.12.2020      ; 
                 -  Raportul compartimentului de resort nr.154/09.12.2020    ;               
                 - Avizul  secretarului dat pe proiectul de hotarâre  nr .47/09.12.2020            ; 
     - Avizele  comisiilor de  specialitate   nr.  155/09.12.2020      ; 

    - In baza prevederilor  art.6. alin.(2),(7),(8) si (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

   - Analizând prevederile art.18 lit d) si art. 22  al H.G nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si modificarile aduse de HG 
57/2012;   

- Analinzând prevederile art.18  alin 1  din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor 
neprivative de libertate 

În temeiul prevederilor  art. 129 alin (1), ale art. 139 alin (1)  și art 196 lit.a. din OUG nr 57/2019  
privind Codul administrativ, 

HOTARASTE: 
Art.1.  Se aproba  planul lunar de lucrări de interes local ce se vor desfăşura la nivelul comunei Posta Câlnau 

în anul 2021, de catre beneficiarii de ajutor social, care au obligatia prestarii unui numar de ore de munca in folosul 
comunitatii conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile ulterioare, plan prevazut în anexa 1 la prezenta hotărâre.  

Art.2  Planul de  actiuni sau lucrari  de interes  local  anual  privind  obiectivele si lucrarile  comunitare, 
aprobate la  art. 1, va fi  aplicat  si pentru persoanele sau minorii  pentru care  instanta de judecata a stabilit  obligatia 
de a presta o  activitate  neremunerata  intr-o  institutie de interes public (munca in folosul comunitatii). 

Art.3 (1) Prevederile  prezentei  hotarari  vor fi duse la indeplinire  de  Consilierul Primarului,  Belu Ionuț 
Adrian, responsabil  cu  evidenta efectuarii orelor de munca  prestate  de catre  beneficiarii prevederilor  Legii  nr. 
416/2001. 

         (2) Dl. Arsene Fanel Viorel, viceprimar,  va asigura evidenta efectuarii orelor de munca  prestate  de  
catre  persoanele sau minorii pentru care  instanta de judecata a impus  obigatia  de a presta o activitate  neremunerata  
intr-o  institutie  de nivel public  la nivelul comunei Posta Câlnau. 

         (3) Dl. Arsene Fanel Viorel, viceprimar,  va asigura instructajul  privind  normele de  tehnica a 
securitatii  muncii   pentru toate persoanele care  presteaza  actiuni  ori lucrari de interes  local  sau munca in folosul 
comunitatii. 
           Art. 4. Se aproba  normele de lucru pentru stabilirea volumului fizic de lucrari care trebuie  realizate intr-o zi 
de munca de 8 ore  prevazute in anexa nr.2. 
            Art. 5. Domnul primar Munteanu Sorin va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            Art.  6.  Anexele 1-2  fac parte integranta  din prezenta  hotarâre.  
            Art. 7. Secretarul general delegat al comunei  va  comunica prezenta hotărâre unităţilor şi persoanelor 
interesate. 
           POȘTA CÂLNĂU 
               Nr.  46/11.12.2020 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                
       CONSILIER, TOMA MIHAELA                                                                          CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                    SECRETAR  GENERAL DELEGAT, 
                                                                                                                                        ENACHE ANA  
                                                               
Prezenta  hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, în ședința extraordinară din data de  
11.12.2020  , cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, cu un număr de 
_____  voturi „pentru”, _____„abţineri” _____  voturi “împotriva”, din numărul total de 14 consilieri în funcţie și  
______ consilieri prezenţi la şedinţă. 



                                                                                                                     Anexa  nr.1 la Hotararea Consiliului  Local al  Comunei  Posta Câlnău  
nr.46/11.12.2020 

PLAN ANUAL DE  ACȚIUNI ȘI LUCRĂRIDE INTERES LOCAL  
-POȘTA CÂLNAU  PENTRU ANUL 2021 

Intocmit in conformitate cu  prevederilor art.6, alin.(7) si (8) din  Legea  nr. 276/2010  pentru modificarea si 
 completarea  Legii nr. 416/2001, privind  venitul minim garantat 

 
Nr. 
Crt. 

 
OBIECTIV 

 
ACTIUNI SI MASURI INTREPRINSE 

TERMEN DE 
REALIZARE 

 
RESURSE 

RESPONSABIL 

1.  Lucrari de intretinere acostamentului 
pe lungimea  drumirilor comunale si 
judetene,aflate pe  raza  comunei 
Poșta Câlnău; 

Indepartarea mâlului si a altor resturi rămase 
in aceste  zone ca urmare a scurgerii apei  
rezultate din  precipitatii; 
 

 
permanent 

 
Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

 
 
Belu Ionuț Adrian  

2.  Lucrari de  curatare a resturilor  
vegetale aflate pe  marginea  
drumurilor comunale  si nationale pe  
raza comunei Poșta Câlnău;; 

Curatirea  santurilor de scurgere a apei  
rezultate din  ploi si zapezi, indepartarea  
resturilor  vegetale, a maracinisurilor, a 
guonaielor, intretinerea  acostamentelor; 

permanent  
Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

                                                                                   

3.  Lucrari de intretinere si de  curatare 
in incinta curtilor institutiilor publice 
din comuna Poșta Câlnău; Primarie, 
Scoli, Gradinite,  Camin  cultural, 
Biserici, Cimitire, etc.; 

Indepartatea  resturilor  vegetale, a  
maracinisurilor, gunoaielor; stringerea 
hartiilor, resturilor menajere, pungilor, etc,de 
pe acostamentul drumurilor, din  spatii  verzi, 
din incinta institutiilor publice si  colectarea   
selective a deseurilor in containere special 
amenajate; 

permanent  
Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

 
 
Belu Ionuț Adrian 

4.  Lucrari de  curatare manuala a 
albiilor  paraurilor de pe raza  
comunei Poșta Câlnău;; 

Indepartarea vegetatiei  specifice, crescute in 
albia  paraurilor; 
 

permanent Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

 
Belu Ionuț Adrian 

5.  Decolmatarea  santurilor, rigolelor  
si  canalelor de preluare a apelor 
pluviale din  domeniul  public si 
privat din comuna Poșta Câlnău;; 

Indepartarea  gunoaielor  depozitate in  
aceste  zone, decolmatare,  sapaturi manuale; 
 

permanent  
Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

 
Belu Ionuț Adrian 

6.  Indepartarea  gunoaielor din  parcari, 
salubrizarea  locurilor  publice  unde 
se constata  depozitari  necontrolate 
de deseuri; 

 Colectarea  selective a  deseurilor, lucrari de  
curatenie  pe langa  containere; 

permanent  
Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

 
Belu Ionuț Adrian 

7.  Alte activitati de interes si utilitate 
publica 

-Interventia  pentru  eliminarea  efectelor in  
cazul  situatiilor de urgenta; 
-Diferite activitati de intretinere si reparatii 
ocazionate de  producerea unor  fenomene 
naturale ( ploi torentiale, vant  puternic, 
incendii, cutremure, inundatii, etc;) 

 
Interventii  
ocazionale 

 
Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

 
 
Belu Ionuț Adrian 



8.  Spargerea lemnelor si  stocarea lor la  
scoli, gradinite  si primarie 

Spargerea  lemnelor si  stocarea lor la scoli 
gradinite  si primarie 
 

 Lunile  
noiembrie-
martie 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Belu Ionuț Adrian  

9.  Deszapezire  Lucrari de  deszapezire scoli, gradinite, 
biserici si primarie 

 Lunile   
nioembri-
marie 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Belu Ionuț Adrian  

10.  Intretinerea curateniei la institutiile 
publice de pe raza comunei 

Spalat geamuri, pardoseli 
Intretinere spatii verzi aferente 
Zugravit si vopsit 

permanent Beneficiarii 
L416/2001 

Belu Ionuț Adrian  

11.  Întreţinerea curăţeniei pe canalele 
adiacente terenurilor extravilane 
 

Îndepărtarea periodică a gunoielor, cosirea 
vegetaţiei crescute excesiv. 

permanent  
Beneficiarii 
L416/2001 

Belu Ionuț Adrian  

12.  Intreţinerea permanenta  a 
drumurilor comunale  din comuna 
Poșta Câlnău; 

Astuparea gropilor cu agregate de balastieră,  
repararea unde este nevoie a drumurilor după 
fiecare actiune a utilajului din dotarea primariei 

permanent  
Beneficiarii 
L416/2001 

Belu Ionuț Adrian  

 
          

14. 

Actiuni de supraveghere a  fostelor  
rampe  de gunoi de pe raza comunei 
Poșta Câlnău care au  fost inchise  si 
se afla in stare de conservare. 

Asigurarea  pazei  fostelor rampe de gunoi de 
pe raza comunei Poșta Câlnău,care au  fost 
inchise in vederea evitarii depozitarii  
gunoaielor de catre cetateni 

permanent  
Beneficiarii 
L416/2001 

Belu Ionuț Adrian  

 
         

15. 

Selectarea deșeurilor reciclabile  Selectarea  deșeurilor reciclabile  pe categorii 
de folosință( Hârtie, plastic, doze 
aluminiu,etc) 

permanent Beneficiarii 
L416/2001 

Belu Ionuț Adrian  

 
 
   16. 

 Sapat  gropi la cimitir  pentru persoanele  
decedate ale caror  familii  nu au posibilitati  
materiale 

permanent  
Beneficiarii 
L416/2001 

Belu Ionuț Adrian  

 
 
   17. 

Lucrari  de renovare/demolare a 
constructiilor dezactivate  din 
domeniul  privat al comunei 

Renovare/demolare propriu-zisa, selectarea 
materialelor  refolosibile si transportarea  
acestora  catre  locuri  special  amenajate , 
pregatirea terenurilor in vederea  redarii  unei 
noi destinatii 

 
Interventii 
ocazionale 

 
Beneficiarii 
L416/2001 

Belu Ionuț Adrian  

 
   18. 

Lucrari de  intretinere  de-a  lungul  
drumului judetean  122 Poșta 
Câlnău;-Aliceni si 110 Suditi 

Varuirea podurilor si podetelor, a copacilor  
de-a lungul  drumului judetean  122 Poșta 
Câlnău; -Aliceni si 110 Suditi 

permanent Beneficiarii 
L416/2001 

Belu Ionuț Adrian  

                                                                                                                                                                                                                               
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                       CONTRASEMNEAZA  

                                                CONSILIER,                                                                 SERETAR GENERAL  DELEGAT AL U.A.T., 
                                         TOMA MIHAELA                                                                                                           ENACHE ANA 



                                                                                                                    Anexa nr.2 la  HOTARAREA  
                                                                                          CONSILIULUI LOCAL  Nr.46/11.12.2020   
 

NORME DE LUCRU 
Pentru stabilirea volumului fizic de lucrari care  trebuie realizate 

Intr-o zi de munca  in interesul comunitatii 
 

1. prepararea si turnarea manuala in fundatii a betonului                                mc =1,5 
2. executarea  unui  pat de piatra bruta in fundatie                                          mc =2 
3. varuieli interioare la pereti si tavane (inclusuv 

 prepararea laptelui de var)                                                                          mp =25 
4. varuieli exterioare  cu lapte de var                                                               mp = 30 
5. vopsitorii cu vopsea de ulei la timplarie                                                      mp = 5 
6. vopsitorii cu vopsea de ulei la pereti interiori                                              mp = 5 
7. executarea  curateniei generale in vederea  receptiei 
      obiectivelor social culturale                                                                          = 8 ore 
8.  asezarea  nisipului si a pietrisului la lucrari de  construirea  
     si intretinerea     drumurilor                                                                          mc = 4 
9. curatirea si inlaturarea manuala a stratului de noroi si 
      murdarie de pe drumurile  modernizate                                                       mp =500 
10. desfundarea si curatirea de potmol, viituri, pamint, frunze a santurilor      ml = 6 
11. desfundarea si curatirea canalelor de  scurgere acoperite                            mc = 1,00 
12. curatirea de potmol, crengi a albiei  de sub poduri                                      mc= 1,00 
13. curatirea prin  spalarea  tablelor  reflectorizante                                          mp = 6 
14. umplerea gropilor de pe drumurile pietriuite cu pietris                               mp = 1,75 
15. taierea manuala a acostamentelor de pamint pe o grosime de 10 cm          mp = 20 
16.umplerea cu pitra bruta  a gabioanelor                                                          mc = 1,5 
17. planatrea  puietilor  forestieri de-a lungul  cursurilor de apa                       buc =40 
18 sapaturi manuale in spatii limitate                                                                 mc = 1 
19. combaterea manuala  cu sapa a buruienilor                                                  mp =1500 
20. stringerea de pe pasuni a resturilor  vegetale                                                mp =800 
21. evacuarea resturilor  vegetale                                                                       m steri = 3 
22. imprastierea manuala a gunoiului                                                                 tone = 3 
23. efectuarea curateniei in zonele de agrement cuprinzind adunarea  
      hirtiilor si ambalajelor alimentare                                                                mp = 2000 
24. umplerea pe loc a gabioanelor din plasa  cu bolovani                                 mc = 1,00 
25. cosit manual al vegetatiei obisnuite de pe coronamentul si  
           taluzele digurilor                                                                                     mp = 500 
26. maturatul manual  a partii  carosabile a strazii cu stringerea  
         gunoiului rezultat la rigola, avind imbracaminte de asfalt                       mp = 1100 
27. maturatul manual al  trotuarelor                                                                  mp = 1000 
28.curatirea rigolei strazii prin razuire, adunarea pamintului  
     rezultat si transportarea cu targa sau galeata                                                ml = 80 
29. curatirea terenului de frunze, crengi, gunoi, stringerea in  
      gramezi si evacuarea acestuia pe o distanta de 30m                                    mp = 1000 
30. stringerea manuala  a hirtiilor de pe alei,peluze, flori, garduri, gazon        mp = 2000 
31. varuirea manuala a arborilor pina la 1,20 m cu diametrul 15-20 cm 
      (inclusuv prepararea laptelui de var)                                                          buc= 70 
32. saparea  cu cazmaua la 30 cm adincime   a terenului                                  mp = 30 
33. saparea  solului in jurul arborilor si arbustilor  decotativi  
      si evacuarea  buruienilor  infara zonei                                                         buc = 15 
34. imprastierea  pamintului de umplutura                                                         mc = 9 



35. taieri de ingrijire, curatire a pomilor si arbustilor                                         buc = 30 
36. saparea manuala a gropilor pentru plantat  arbori, pomi fructiferi               buc = 20 
37. plantarea  arbustilor si  puietilor de arbori  si pomi fructiferi                       buc = 30 
38. curatirea terenului de  iarba si  buruieni                                                        mp = 60 
39. sapaturi  de pamint in spatii largi 

- teren tare                                                                                              mc = 1 
-  teren mijlociu                                                                                    mc = 1,5 

40. sapaturi in pamint in spatii limitate  si teren tare                                           mc=0,8 
41. imprastierea cu lopata a pamintului afinat in teren tare                                 mc = 6 
42. nivelarea  pamintului dupa  ce a fost  imprastiat in teren  tare                      mp = 150 
43.Curatirea  manuala a zapezii de pe strazi si trotuare inzapezite cu aruncarea acesteia  pe spatiul verde, 
peluza  sau in gramezi 
 Grosimea  stratului de zapada de la 15-20 cm 

• zăpadă afânată                                      mp 250 
• zădadă  imbibata cu apa                       mp   110 
• zăpadă ingheţată                                   mp    80 

   Grosimea  stratului de zapada de la 25-35  cm 
• zapada afanata                                      mp 160 
• zadada  imbibata cu apa                       mp   90 
• zapada inghetata                                   mp    70 

Grosimea  stratului de zapada de la 35-50 cm 
• zapada afanata                                      mp 100 
• zadada  imbibata cu apa                       mp   70 
• zapada inghetata                                   mp    60 

44.  Spargerea cu tarnacopul, cazmaua sau ranga a ghetiii cu grosimea medie de 5 cm, si adunarea acesteia 
in gramezi                         mp 25 
45.  Degajarea  zapezii de pe rigolele stazilor pentru  asigurarea  scurgerii  apei  provenite     din topirea 
zapezii                           m    50 

  46. Spargerea lemnelor si  stocarea lor la  scoli, gradinite  si primarie           8 ore/zi 
 
 
 
                          PREȘEDINTE DE SEDINTA, 
                                  CONSILIER , 
                               TOMA MIHAELA 
 
 
                                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                                                                      MUNTENU SORIN 


