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Anexa 1 la HCL nr. 5/31.01.2018 

 

PLANUL DE AC ȚIUNI ȘI LUCR ĂRI DE INTERES LOCAL 
În vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii Legii 416/2001, modificată și completată prin OUG nr. 93/2016 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acțiuni și măsuri întreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Responsabil 

1. Acțiuni de curățare manuală a 
albiei malurilor râurilor 

Ciorogârla și Sabar 

Îndepărtarea vegetației specifice, strâns și încărcat gunoaiele 
depozitate în aceste zone.  

 

Lunile 
aprilie - mai 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

ȘTEFAN 
COSTEL 

2. Acțiuni de curățenie în zona 
cimitirelor și bisericilor din 

comună 
 

Curățarea șanțurilor de scurgere a apei rezultată din ploi și 
zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, 
întreținerea acostamentelor, întreținerea gardurilor, etc.  

Permanent Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

ȘTEFAN 
COSTEL 

3. Acțiuni de curățenie a zonei 
adiacente Școlilor, 

Grădinițelor, Poliției, 
Dispensar, Poștă din comună 

Curățarea șanțurilor de scurgere a apei rezultată din ploi și 
zăpezi, îndepărtarea zăpezii de pe aleea de acces în școli și 
grădinițe, îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, 
întreținerea acostamentelor, vopsirea și reparația gardurilor, 
etc.  

Permanent Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

ȘTEFAN 
COSTEL 

4. Acțiuni de curățare a 
acostamentului și zona gării 

CFR  pe raza comunei 

Curățarea șanțurilor de scurgere a apei rezultată din ploi și 
zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, 
întreținerea acostamentelor, etc.  

Permanent Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

ȘTEFAN 
COSTEL 

5. Întreținerea în sezonul rece a  
aleilor pietonale - instituții 

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale, împrăștierea 
materialelor antiderapante și aprovizionarea cu acestea, etc.  

Lunile 
octombrie - 
februarie 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

ȘTEFAN 
COSTEL 



6. Lucrări de demolare a 
construcțiilor 

Demolarea propriu-zisă, selecția materialelor refolosibile și 
transferul acestora către locuri special amenajate, pregătirea 
terenurilor în vederea redării unei noi destinații  

Intervenție 
ocazională 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

ȘTEFAN 
COSTEL 

7. Activități de curățenie în 
zona parcurilor, stațiilor 

RATB, depozitelor de gunoi 
necontrolat 

 

- văruire pomi  
- văruire borduri 
- strâns și încărcat gunoaie 
  

Permanent Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

ȘTEFAN 
COSTEL 

8. Acțiuni de curățare a afișelor și 
inscripțiilor 

Curățat afișe, inscripții de pe stâlpi și zone neautorizate Ocazional Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

ȘTEFAN 
COSTEL 

9. Alte acțiuni și lucrări de interes 
local 

- Curățare zona de pădure  
 
- Asigurarea depozitelor cu lemne, tăierea acestora pentru Școli 
si Grădinițe, desfășurarea de activități cu ocazia producerii 
unor fenomene naturale (ploi torențiale, vânt puternic, incendii, 
cutremure, inundații, etc.)  
- Curățat rigole 
- Golire coșuri de gunoi stradale 
- Spălat bănci 
- Stropit căile publice 
- Vopsit manual borduri 

a)intervenții 
aprilie-oct. 

b)intervenții 
ocazionale 

 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

ȘTEFAN 
COSTEL 

10. Acțiuni de curățenie a 
terenurilor publice 

- Degajare teren de corpuri străine 
- Degajare teren de frunze și crengi, strângerea în 

grămezi 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

ȘTEFAN 
COSTEL 
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