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PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
Nr.
crt
.
1

2

3

4

5

Obiectiv

Acţiuni şi măsuri
întreprinse

Curățarea de mărăcinișuri,
resturi vegetale etc. și
Lucrări de întreținere a
asigurarea transferului
islazului comunal
acestora la locuri special
amenajate
Lucrări de întreținere a
Tăiat iarba, curățat șanturi de
bazelor sportive de pe
scurgere, reparații garduri etc.
raza comunei
Glodeanu Sarat
Îndepărtarea resturilor
Lucrări de întreținere
vegetale si transportarea
ale canalului din satul
acestora la locuri special
Ileana, com. Glodeanu
amenajate, lucrări manuale de
Sărat
decolmatare
Lucrări de întreținere
Îndepărtarea vegetației
ale canalului din zona
specifice, decolmatare
„Țigănie”, sat
manuală, săpături manuale
Glodeanu Sărat
Îndepartarea vegetației
specifice, crescute în albia
Lucrări de curăţare
pârâului, îndepartarea
manuală a albiilor
gunoaielor depozitate în aceste
pârâului Sărata
zone, decolmatare, săpături
manuale, desfundarea
podețelor de traversare

Termene
de
realizare
Lunile*
3-4

Resurse
Persoane apte de
muncă din familiile
beneficiare ale Legii
416/2001

Persoane apte de
muncă din familiile
permanent
beneficiare ale Legii
416/2001

Responsabili

Paula BRATU
Marin RUSU
Paula BRATU
Marin RUSU

Persoane apte de
munca din familiile
permanent
beneficiare ale Legii
416/2001

Paula BRATU
Marin RUSU

Persoane apte de
munca din familiile
permanent
beneficiare ale Legii
416/2001

Paula BRATU
Marin RUSU

Persoane apte de
munca din familiile
permanent
beneficiare ale Legii
416/2001

Paula BRATU
Marin RUSU
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6

7

8

9

10

11

Lucrari de întretinere
zona cimitirelor, în
satele: Glodeanu Sărat,
Ileana, Pitulicea,
Căldarusanca

Îndepartarea mărăcinisurilor,
a resturilor vegetale,
întreținerea și reparația
gardurilor etc.

Lucrări de curățare a
șanturilor, săpături manuale,
Lucrări de întreținere desfundarea podețelor,
zona centrală a satului
îndepărtarea resturilor
Căldarușanca (cămin
vegetale, a mărăcinișurilor,
cultural, dispensar
întreținerea gardurilor,
uman, parc, scoală)
plantare de arbuști și pomi
fructiferi, flori etc.
Indepartarea resturilor
vegetale, a maracinisurilor, a
Lucrări de întretinere
gunoaielor, intretinerea
a centrului civic din
acostamentelor, vopsirea si
satul de resedinta al
reparatia gardurilor, plantarea
comunei
pomilor, a plantelor
ornamentale etc.
Curatarea santurilor de
scurgere a apei rezultata din
Lucrări de întreținere a
ploi si zapezi, indepartarea
zonei adiacente Școlii
resturilor vegetale, a
cu cls. I-VIII Glodeanu
maracinisurilor, a gunoaielor,
Sărat și a Bisericii
intretinerea acostamentelor,
ortodoxe
vopsirea si reparatia
gardurilor, etc.
Lucrări de întreținere a
Indepartarea resturilor
canalului de scurgere
vegetale, a maracinisurilor, a
de la cimitir catre
gunoaielor, sapaturi manuale,
paraul Sarata, sat
lucrări de taluzare
Glodeanu Sarat
Lucrari de restrangere
Colectarea selectiva a
a deseurilor și a
deseurilor din materiale
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Persoane
apte
de
munca din familiile
Paula BRATU
permanent beneficiare ale Legii
Marin RUSU
416/2001

Persoane
apte
de
munca din familiile Paula BRATU
permanent
beneficiare ale Legii Marin RUSU
416/2001

Persoane
apte
de
Paula BRATU
munca din familiile
permanent
Marin RUSU
beneficiare ale Legii
416/2001

Persoane
apte
de
munca din familiile Paula BRATU
permanent
beneficiare ale Legii Marin RUSU
416/2001

Persoane
apte
de
munca din familiile Paula BRATU
permanent
beneficiare ale Legii Marin RUSU
416/2001
permanent
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Persoane
apte
de Paula BRATU
munca din familiile Marin RUSU

depozitelor
neconforme de pe raza
comunei Glodeanu
Sarat

12

13

14

15

Lucrari de intretinere
a zonei centrale a
satului Pitulicea
(service auto,
dispensar uman,
scoala, gradinita,
spatii comerciale)
Lucrari de intretinere
a acostamentului pe
lungimea drumurilor
comunale si a
drumului județean,
aflate pe raza comunei
Glodeanu Sarat
Lucrari de curatare a
resturilor vegetale
aflate pe marginea
drumurilor comunale
si a drumului județean,
pe raza comunei
Glodeanu Sarat
Lucrări de întreținere
în incinta curtilor
institutiilor publice
din comuna Glodeanu
Sarat

reciclabile, a deseurilor solide
rezultate in urma demolarilor
(inerte) și depozitarea acestora
în locuri special destinate, în
vederea aducerii la cotă a
terenurilor, lucrari manuale de
restrangere și îndepărtare a
depozitelor neconforme
Curatarea santurilor de
scurgere a apei rezultata din
ploi si zapezi, indepartarea
resturilor vegetale, a
maracinisurilor, a gunoaielor,
intretinerea acostamentelor,
vopsirea si reparatia
gardurilor, etc.
Indepartarea mâlului si a altor
resturi, ramase in aceste zone
ca urmare a scurgerii apei
rezultate din precipitatii
Curatarea santurilor de
scurgere a apei rezultata din
ploi si zapezi, indepartarea
resturilor vegetale, a
maracinisurilor, a gunoaielor,
intretinerea acostamentelor,
văruitul pomilor
Indepartarea resturilor
vegetale, a maracinisurilor, a
gunoaielor, intretinerea
acostamentelor, vopsirea si
reparatia gardurilor etc.

Anexa nr. 1 la HCL nr. 3 din data de 30 ianuarie 2015
beneficiare ale Legii
416/2001

Persoane
apte
de
Paula BRATU
munca din familiile
permanent
Marin RUSU
beneficiare ale Legii
416/2001

Persoane
apte
de
Paula BRATU
munca din familiile
permanent
Marin RUSU
beneficiare ale Legii
416/2001

Persoane
apte
de
munca din familiile Paula BRATU
permanent
beneficiare ale Legii Marin RUSU
416/2001
Persoane
apte
de
munca din familiile Paula BRATU
permanent
beneficiare ale Legii Marin RUSU
416/2001
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16

17

18

19

20
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Lucrări de întreținere a
Persoane
apte
de
șanturilor de scurgere
Indepartarea resturilor
munca din familiile Paula BRATU
a apei de pe raza
vegetale, a maracinisurilor, a
permanent
beneficiare ale Legii Marin RUSU
comunei Glodeanu
gunoaielor, săpături manuale
416/2001
Sarat
Demolarea propriu-zisa,
Lucrări de demolare a
selectarea materialelor
Paula BRATU
Persoane
apte
de
constructiilor
refolosibile si transferul
Marin RUSU
interventii munca din familiile
dezactivate din
acestora catre locuri special
Aurel
ocazionale beneficiare ale Legii
domeniul privat al
amenajate, pregatirea
POSTELNICU
416/2001
comunei
terenurilor in vederea redarii
unei noi destinatii
Asigurarea depozitelor de
combustibi solid (lemn si cocs),
Paula BRATU
diferite activitati de intretinere
Persoane
apte
de
Alte activitati de
Marin RUSU
si reparatii, ocazionate de
interventii munca din familiile
interes si utilitate
Aurel
producerea unoe fenomene
ocazionale beneficiare ale Legii
publica
POSTELNICU
naturale (ploi torentiale, vant
416/2001
puternic, incedii, cutremure,
inundatii)
Lucrări de îndepărtare
a deszăpezire a căilor
de acces, a trotuarelor
Paula BRATU
Îndepartarea
zapezii
cu
Persoane
apte
de
greu accesibile șia
lunile
Marin RUSU
mijloace mecanice si manuale,
munca din familiile
asigurarea căilor de
10 – 12
Aurel
imprastierea
materialelor
beneficiare ale Legii
acces la unitățile de
1-3
POSTELNICU
antiderapante, etc.
416/2001
învățământ, cabinete
medicale, agenți
economici și instituții
Îndepărtarea resturilor
Lucrări de întreținere
vegetale, colectarea selectivă a
Persoane
apte
de
și menținere a
Paula BRATU
deșeurilor, repararea și
munca din familiile
curățeniei în zona
permanent
Marin RUSU
întreținerea gardului
beneficiare ale Legii
funcțională a pieței de
împrejmuitor, astuparea
416/2001
legume
gropilor cu agregate de
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21

22
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balastieră
Îndepărtarea resturilor
vegetale, colectarea selectivă a
deșeurilor, repararea și
Lucrări de întreținere
Persoane
apte
de
întreținerea gardului
și menținere a
munca din familiile
împrejmuitor, astuparea
permanent
curățeniei a platformei
beneficiare ale Legii
gropilor cu agregate de
târgului săptămânal
416/2001
balastieră, plantarea
salcâmilor și întreținerea
acestora
Săparea manuală a șanțurilor
de-a lungul drumului, pe
Lucrări de întreținere a ambele părți, curățarea
Persoane
apte
de
drumului sătesc nr. 11 șanțurilor existente,
munca din familiile
permanent
desfundarea podețelor,
din satul Glodeanu
beneficiare ale Legii
Sărat
îndepărtarea resturilor vegetale
416/2001
și a materialelor rezultate din
decolmatare

30 ianuarie 2015

Paula BRATU
Marin RUSU

Paula BRATU
Marin RUSU

*NOTA: Luna 1 - ianuarie, luna 12 - decembrie
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier local,
Ionel SIMION

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Corina CAZACU
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