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Întocmit în conformitate cu prevederile art. 6,alin (7)  din Legea nr.416/2001 

 

Nr. 

crt 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri 

întreprinse 

Termen de 

realizare 

Resurse Responsabili 

1 Tăiat lemne pe 

timp de iarnă la 

Primărie şi Şcoli 

Asigurarea cu lemn de foc 

a sobelor şi centralelor 

aflate în dotare 

lunile 10-

12,01-04. 

Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

2 Deszăpezire la 

toate instituţiile 

publice 

 

Îndepărtarea zăpezii de pe 

aleile adiacente tuturor 

instituţiilor publice 

intervenţii 

ocazionale 

Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

3 Cosit vegetaţie 

pe marginea 

drumului 

comunal 

 

Cosirea manuală 

periodică a vegetaţiei 

crescute haotic pe 

marginea drumului 

judetean 

lunile 05-09 Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 



4 Lucrări de 

curăţire manuală 

a albiilor 

pârâurilor 

 

Îndepărtarea vegetaţiei 

specifice, crescute în 

albiiile  pârâurilor, 

îndepărtarea gunoaielor 

depozitate în aceste 

zone,decolmatare etc. 

lunile 06-10  Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

5 Lucrări de 

întreţinere a 

parcului si a 

centrului civic al 

comunei 

 

Cosirea periodica 

avegetatiei, întreţinerea 

pomilor  si a 

florilor,vopsirea şi 

repararea gardurilor si a 

bancilor 

permanent Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

 

6 Întreţinerea 

stadionului 

comunal 

 

Cosirea periodică a 

gazonului,tuşarea 

suprafeţei de joc la 

meciuri, reparaţii gard  

intervenţii 

 ocazionale 

Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

7 Întreţinerea 

curăţeniei pe 

canalele 

adiacente 

terenurilor 

extravilane 

Îndepărtarea periodică a 

gunoielor, cosirea 

vegetaţiei crescute 

excesiv. 

permanent Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

8 Lucrări de 

strângere a 

deşeurilor 

depozitate 

neconform 

 

Strângerea selectivă a 

gunoielor rezultate cu 

ajutorul căruţelor aflate în 

proprietatea beneficiarilor 

Legii 416/2001  

permanent Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

9 Întreţinerea în 

sezonul rece a 

drumurilor 

comunale 

 

Îndepărtatea zăpezii cu 

mijloace mecanice şi 

manuale,împrăştierea de 

materiale antiderapante în 

interiorul localităţii 

lunile 10-

12,01-04. 

Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

10 Intretinerea 

curateniei in 

cimitire 

Cosirea periodica a 

vegetatiei, strangerea 

gunoaielor si 

Lunile 05-09 Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 



cosmetizarea gardului viu Asistent  social 

 

11 Decolmatarea 

podetelor 

apartinand 

domeniului 

public 

Lucrari de desfundare a 

podetelor si montarea de 

tevi de scurgere noi, acolo 

unde lipsesc 

Lunile 04-10 Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

12 Intretinerea 

curateniei la 

institutiile 

publice de pe 

raza comunei 

Spalat geamuri, pardoseli 

Intretinere spatii verzi 

aferente 

Zugravit si vopsit 

permanent Beneficiarii 

L416/2001 

Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

 

VICEPRIMAR, 

CEAUSU  VASILE 

 


