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       Anexă la  Proiectul de Hotarare nr.10 din 31.01.2020 

 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2020 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termen de realizare Resurse Responsabil   

1. Lucrări de întreţinere a 

zonei centrale şi a spaţiilor 

din domeniul public 

Parcurgerea suprafeţelor de 

spaţii verzi, strângerea cu 

mâna sau grebla şi colectarea 

în saci a diferitelor materiale 

ca: hârtie, peturi, crengi şi alte 

deşeuri existente 

Permanent Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

 

 

Serban Ion 

2. Lucrări de primăvară în 

zona centrală, instituţii 

publice 

Întreţinerea acostamentelor a 

spaţiilor verzi, prin 

îndepărtarea resturilor 

vegetale a gunoaielor si 

transportul acestora in locuri 

special amenajate; 

Plantarea de arbuşti, flori etc. 

Martie, aprilie, mai Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

 

 

Serban Ion 

3. Lucrări de întreţinere a 

spaţiilor verzi aflate în 

incinta instituţiilor 

Curăţarea copacilor, văruirea 

acestora, îndepărtarea 

resturilor vegetale şi 

transportul lor în locuri special 

amenajate;ingrijirea plantelor 

din curtea institutiilor 

Permanent  Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

 

 

Serban Ion 

4. Lucrări de curăţare a 

vegetaţiei aflate pe 

marginea drumurilor 

judeţene şi comunale de pe 

raza comunei 

 

Curăţarea şanţurilor de 

vegetaţie îndepărtarea 

gunoaielor şi întreţinerea 

arborilor existenti 

Permanent  Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

 

 

Serban Ion 
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5. Alte activităţi de interes şi 

utilitate publică. 

Asigurarea depozitelor de 

combustibil; 

 

 

Diferite activităţi de întreţinere 

şi reparaţii ocazionate de 

producerea unor fenomene 

naturale (ploi torenţiale, vînt 

puternic, incendii, cutremure,  

inundaţii). 

 

Martie-noiembrie-

decembrie 

 

Ocazional 

Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

 

 

Serban Ion 

6. Intretinerea curateniei si  

igienei in curtea primariei  

 

- maturat si strans gunoaie  

- fasonat arbusti  

- taiat trandafiri  

- sapat si udat trandafiri, 

alte flori, plante 

ornamentale, gazon ; 

- sapat la casma pentru 

plantat alte flori; 

- efectuarea lucrarilor de 

plivit flori; 

- varuit pomi si borduri  

- cosit si greblat iarba  

- adunarea materialelor 

vegetale  

- adunarea materialelor 

vegetale  

- rezultate in urma cositului  

- pe perioada iernii lucrari 

de  

- indepartare a zapezii si 

ghietii cu mijloace 

manuale 

 

 

 

Permanent  Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

 

 

Serban Ion 
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7. Curăţarea, 
deblocarea şanţurilor 
şi a rigolelor de 
scurgere a apelor 

- Intretinerea malurilor, 
- Indepartarea noroiului si 

aluviunilor, 
- Indepartarea vegetatiei 

Martie-octombrie Permanent   

 

Serban Ion 

 

8. Întreţinerea drumurilor 
comunale 
 
 
 
 

- Colectarea selectiva a 
deseurilor 

- Defrisarea si 
indepartarea resturilor 

- Curatarea si 
intretinerrea 
acostamentelor 

Martie-octombrie Permanent   

 

Serban Ion 

 

9. Lucrari de 
strangere a 
deseurilor 
depozitate in zona 
fostelor rampe 

- Colectarea selectiva a 

deseurilor menajere si 

a celor reciclabile 

- Lucrari de nivelare  

- Strangerea deseurilor 

rezultate din demolari 

Martie-octombrie Permanent   

 

Serban Ion 

 

10. Lucrări de 
igienizare a albiilor 
paraurilor 

- Colectarea selectiva a 
deseurilor din materiale 
reciclabile si a deseurilor 
rezultate in urma 
demolarilor 

- Intretinerea malurilor, 
- Indepartarea noroiului si 

aluviunilor, 
- Indepartarea vegetatiei 

Martie-octombrie Permanent   

 

Serban Ion 

 

 

                            Primar,                                                                                                                                    Secretar general, 

 

                    Cornel Enache                                                                                                                                Matache Aurelia 

 

Intocmit, 

Bumbu Simona Gica 
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