
Anexa  la HCL nr.  6/31.01.2022 
 
 
 

PLANUL DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
ce va fi realizat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat în anul 2022 

 
 

Nr. 
Crt. 

Acţiunea sau lucrarea ce se va întreprinde Termen de 
realizare  

Resurse  

  1 Lucrări de salubrizare a staţiilor de autobus 
- strângerea gunoaielor  

curăţenia în interiorul şi exteriorul staţiei de autobus 

 
Permanent 

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

  2 Lucrări de întreținere pe domeniul public și spații publice 
- strângerea deșeurilor menajere și a pet-urilor de pe domeniul public, 
- asigurarea curățeniei pe spațiile verzi , alei , trotuare prin măturat , 

greblat și încărcat materialul rezultat în mijloace de transport , 
- văruit pomi, plantat și întreținut plante ornamentale, vopsit parapeți 

poduri  , 
- reparat garduri, ecologizare  

Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

3 
 

Lucrări de drumuri  
- întreținerea pentru a fi în permanență viabile , a drumurilor comunale și 

sătești, 
- strângerea deșeurilor din șanțuri, 
- decolmatarea șanțurilor și rigolelor de preluare a apelor pluviale,  
- balastare, 
- dezăpezire,  
- amenajare sau întreținere podețe. 

Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
4. 

Instituții publice  
   -asigurarea lemnelor de foc (cărat, tăiat, crăpat, depozitat) 

8-12 Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

  5 Acțiuni ce vizează creșterea calității mediului înconjurător  
   - lucrări de toaletarea arborilor de pe domeniul public și privat al comunei, 

   - ecologizarea albiilorcursurilor de apă de pe raza comunei , 
   - ecologizarea pășunilor aparținând comunei  
   - ecologizarea Platoului Meledic  

 
    Permanent  

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 



6 Lucrări de întreţinere şi igenizare a cimitirelor din comună  
- îndepărtarea resturilor vegetale  
- colectarea gunoielor  
- întreţinerea gardurilor  

Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

7 Lucrări așezăminte de cult și monumente  
-întreținerea și amenajarea spațiilor aparținând așezămintelor de cult de pe 
raza comunei , 
- întreținerea monumentelor istorice de pe raza comunei   

 
3-8 

Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

8 Alte lucrări  
-alte lucrări și acțiuni în funcție de necesități  

Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

 
NOTĂ: Planul de acţiuni anual se va defalca pentru fiecare lună cu lucrările specifice în funcţie de persoanele şi numărul de ore ce trebuie 

efectuate pentru respectivele lucrări. 
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