ANEXA 1 LA HCL NR. 2 /29.02.2012

Planul de Actiuni si Lucrari de Interes Local
care vor fi efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, in anul 2012
STANESTI
Obiectiv

Actiuni si masuri intreprinse

Intretinerea in sezonul rece a
drumurilor comunale si celor
de interes local

Indepartarea zapezii cu mijloace mecanice si
manuale, imprastierea materialelor antiderapante,

Lucrari de intretinere a
drumurilor
Lucrari de curatare manuala a
albiilor paraurilor de pe raza
comunei
Intretinerea terenurilor de
sport din satul Stanesti
Lucrari de curatare a
resturilor vegetale aflate pe
marginea drumurilor
comunale si cele de interes
local
Lucrari de intretinere in
incinta curtilor institutiilor

Lucrări de întreţinerea drumului şi executări de
şanţuri şi ridicare pietrei de pe marginea drumului pe
mijloc acestuia pentru refacerea acostamentului.
- lucrări de curăţire a pârâului Jincuta pe întreaga
perioadă a anului prin indepartarea vegetatiei
specifice, crescute in albia paraurilor, indepartarea
gunoaielor depozitate in aceste zone, decolmatare,
sapaturi manuale.
Taiat iarba, curatat santuri de scurgere, reparatii
gard, etc.

Curatarea santurilor de scurgere a apei rezultata din
ploi si zapezi, indepartarea resturilor vegetale, a
maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea
acostamentelor, etc
Indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a
gunoaielor, intretinerea acostamentelor, vopsirea si

Termen
de
realizare

Responsabil

24 zile

ianuariemartie

Bosman Danut
si Vaitis Costel

40 zile

martie octombrie

Bosman Danut
si Vaitis Costel

15 zile

aprilie noiembrie

Bosman Danut

6 zile

martie iunie

Bosman Danut

permanent

Bosman Danut

martie octombrie

Bosman Danut

Total zile
alocate

20 zile

7 zile

publice
reparatia gardurilor, etc.
Lucrari de demolare a
Demolarea propriu-zisa, selectarii materialelor
constructiilor dezactivate din
refolosibile si transferul acestora catre locuri
domeniul public si privat al special amenajate, pregatirea terenurilor in vederea
comunei
redarii unei noi destinatii
Diferite activitati de intretinere si reparatii,
Alte activitati de interes si
ocazionate de producerea unor fenomene naturale
utilitate publica
(ploi torentiale, vant puternic, incedii, cutremure,
GHIZDARU
Intretinerea in sezonul rece a
Indepartarea zapezii cu mijloace mecanice si
drumurilor comunale si celor
manuale, imprastierea materialelor antiderapante,
de interes local
Lucrări de întreţinerea drumului şi executări de
Lucrari de intretinere a
şanţuri şi ridicare pietrei de pe marginea drumului pe
drumurilor
mijloc acestuia pentru refacerea acostamentului.
- lucrări de curăţire a pârâului Gurbanu pe întreaga
perioadă a anului prin indepartarea vegetatiei
Lucrari de curatare manuala a
specifice, crescute in albia paraurilor, indepartarea
albiilor paraurilor de pe raza
gunoaielor depozitate in aceste zone, decolmatare,
comunei
sapaturi manuale.
Lucrari de curatire a podurilor si podetelor,
Lucrari de desfundat poduri şi
podeţe, precum şi repararea
repararea lor, decolmatarea si curatarea spatiilor
lor
acoperite.
Lucrari de intretinere in
Indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a
incinta curtilor institutiilor gunoaielor, intretinerea acostamentelor, vopsirea si
publice
reparatia gardurilor, etc.
BALANU
Intretinerea in sezonul rece a
Indepartarea zapezii cu mijloace mecanice si
drumurilor comunale si celor
manuale, imprastierea materialelor antiderapante,
de interes local
Lucrări de întreţinerea drumului şi executări de
Lucrari de intretinere a

6 zile

la nevoie

Bosman Danut

permanent

Bosman Danut

10 zile

ianuariemartie

Bosman Danut
si Vaitis Costel

18 zile

martie octombrie

Bosman Danut
si Vaitis Costel

10 zile

aprilieoctombrie

Bosman Danut

8 zile

martie –
noiembrie

Bosman Danut

4 zile

martie octombrie

Bosman Danut

5 zile

ianuariemartie

Bosman Danut
si Vaitis Costel

10 zile

martie -

Bosman Danut

5 zile

şanţuri şi ridicare pietrei de pe marginea drumului pe
mijloc acestuia pentru refacerea acostamentului.
Lucrari de curatire a podurilor si podetelor,
Lucrari de desfundat poduri şi
podeţe, precum şi repararea
repararea lor, decolmatarea si curatarea spatiilor
lor
acoperite.
Lucrari de intretinere in
Indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a
incinta curtilor institutiilor gunoaielor, intretinerea acostamentelor, vopsirea si
publice
reparatia gardurilor, etc.
ONCESTI
Intretinerea in sezonul rece a
Indepartarea zapezii cu mijloace mecanice si
drumurilor comunale si celor
manuale, imprastierea materialelor antiderapante,
de interes local
Lucrări de întreţinerea drumului şi executări de
Lucrari de intretinere a
şanţuri şi ridicare pietrei de pe marginea drumului pe
drumurilor
mijloc acestuia pentru refacerea acostamentului.
Lucrari de curatire a podurilor si podetelor,
Lucrari de desfundat poduri şi
podeţe, precum şi repararea
repararea lor, decolmatarea si curatarea spatiilor
lor
acoperite.
Lucrari de intretinere in
Indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a
incinta curtilor institutiilor gunoaielor, intretinerea acostamentelor, vopsirea si
publice
reparatia gardurilor, etc.
TOTAL

drumurilor

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Capatana Victor

octombrie

si Vaitis Costel

5 zile

martie –
noiembrie

Bosman Danut

4 zile

martie octombrie

Bosman Danut

5 zile

ianuariemartie

Bosman Danut
si Vaitis Costel

10 zile

martie octombrie

Bosman Danut
si Vaitis Costel

5 zile

martie –
noiembrie

Bosman Danut

2 zile

martie octombrie

Bosman Danut

219 ZILE

Contrasemneaza
Secretar
Costel Baiceanu

