
                 Anexă la H.C.L. nr. 10/22.02.2011  
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
Întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(7) din Legea 276/2010  

pentru modificarea şi completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat  
pentru anul 2011 

 
 

Lucrări ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat, apţi de muncă, pentru repatizarea orelor de muncă  în anul 2011: 
 
Trimestrul I al anului 2011 : 

- acŃiuni de dezăpezire a drumurilor comunale, a căilor de acces spre instituŃii şi unităŃile 
de cult; 

- administrat material antiderapant pe drumurile comunale; 
- acŃiuni de dezăpezire a căilor de acces la domiciliul persoanelor cu handicap grav ori 

accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal; 
- plantarea de pomi pe            
- curăŃarea mărăcinilor  şi resturilor vegetale de pe păşunea comunală. 
-     taiat lemne si depozitat in magaziile  scolilor 

 
Trimestrul al - II – lea al anului 2011: 

- îndepărtarea vegetaŃiei specifice crescută în albia pârâurilor, decolmatarea şanŃurilor şi 
podeŃelor şi îndepărtarea gunoaielor depozitate în această zonă; 

- curăŃenia în cimitire şi în unităŃile de cult din comună;  
- văruirea pomilor, podeŃelor, fântânilor, ciuşmelelor ce aparŃin domeniului public al 

comunei şi lucrări de întreŃinere a acestora;  
- lucrări de întreŃinere şi reparaŃii în curtile  scolilor,  dispensar, biblioteca,  camin  

cultural din comuna; 
- menŃinerea curăŃeniei şi strângerea gunoaielor  de pe paraul  Portari, Vasluet.  
- Strangerea  gunoilului de la platforma  de gunoi; 
- Imprastiat piatra pe drumurile publice. 

 
Trimestrul al - III – lea al anului 2011: 

- decolmatarea şanŃurilor şi podeŃelor de-a lungul drumurilor  judetene   si  comunale   
care  taverseaza  comuna; 

- îndepărtarea mâlului şi a altor resturi rămase în şanŃuri ca urmare a scurgerii apei 
rezultate din precipitaŃii; 

- lucrări de colectare selectivă a deşeurilor de pe drumurile publice, statii  autobuz locuri 
de joacă şi din curtea instituŃiilor publice. 

- curăŃenia (văruit, vopsire, reparaŃii, etc) a şcolilor din comună; 
- tăierea şi depozitarea meterialului lemnos în magazie pentru sezonul rece la toate 

şcolile din comună şi primărie; 
- tunsul gazonului, strângerea şi încărcarea ierbii rezultată din curtea primarie, 

dispensarului,  caminului  cultural   si  scoli, cosirea şi adunarea buruienilor de –a 
lungul drumului  judetean  şi a drumurilor comunale; 

- executarea de munci agricole pe terenul din proprietatea primăriei;  
- săparea manuală a şanŃurilor necesare extinderii conductei cu alimentare cu apă 

potabilă în satele Muntenii  de Sus  si  Satu-Nou; 
           - astupat şant aducŃiune apă 
            - Transportat manual  cu roaba  pământ ; 



             -Descărcat, împrăştiat şi bătătorit pământ pentru umplutură (năsâpeală) 
             -Preparat beton manual în temelie şi trotuare 

             - Turnat beton manual pentru  podete    şi trotuare 
              -Preparat beton B10 manual pentru fundaŃii (poduri) 
              - Turnat beton în fundaŃii pentru  poduri 
              - Descărcat piatră manual 
              -Împrăştiat piatră manual 
              -Împrăştiat nisip manual pe drumurile  comunei 
 
Trimestrul al - IV – lea al anului 2011: 

- greblarea, strângerea şi încărcarea frunzelor în sezonul de toamnă; 
- pregătirea şi prevenirea înlăturării efectelor produse de înzăpezire şi polei posibile în 

sezonul rece (depozitarea de material antiderapant pe drumurile publice) şi formarea de 
echipe pentru fiecare sat care să acŃioneze pe timpul sezonului rece; 

- asigurarea curăŃeniei şi efectuarea serviciului de pază la  sediul Primăriei; 
- alte activităŃi de interes local. 

 
În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi  

evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni poate fi reactualizat pe parcursul anului şi 
aprobat prin hotărâre a consiliului local.  
 
 

            


