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Plan de lucrări
de interes local ce vor fi executate în anul 2022 de beneficiarii de ajutor social
potrivit Legii nr. 416/2001

La întocmirea Planului de lucrări pentru anul 2022, s-a ținut cont de acțiunile
și lucrările de interes public care se vor desfășura cu respectarea normelor de
securitate și igiena muncii, fără a depăși regimul normal de muncă.
Persoanele apte de muncă, care vor beneficia de ajutor social în baza Legii nr.
416/2001 vor efectua în anul 2022 acțiuni și lucrări de interes local, după cum
urmează:

1.
-

Lucrări de intreținere a zonei centrale a comunei:
lucrări de salubrizare și igienizare
tăiat iarba, săpat și plivit arbuști
văruit copacii, curățat și vopsit bordurile de pe marginea drumurilor
lucrări de amenajare și reabilitare a spațiilor verzi distruse și degradate

2.
-

Lucrări de întreținere și amenajare spații verzi și parcuri:
tăiat iarba, săpat și plivit arbuști
toaletat copacii, îndepărtarea resturilor și transportarea acestora
văruit copacii, igienizat locurile de joacă pentru copii
întreținut aparatele de joacă pentru copii prin lucrări de igienizat si vopsire
lucrări de amenajare si reabilitare a spațiilor verzi distruse sau degradate

3.
-

Lucrări de întreținere și salubrizare a străzilor din comună
taluzat, reprofilat, incarcat manual si transportat materialul rezultat
tăiat , adunat și transportat iarba
toaletat copacii, îndepărtarea resturilor, crengilor și transportarea acestora
văruit copacii
lucrări de amenajare și reabilitare a spatiilor verzi distruse și degradate

- lucrări de salubrizare și igienizare pe străzi și în jurul platformelor de colectare
selective a resturilor menajere
- măturat trotuare, alei aparținător domeniului public, curățarea rigolelor,
șanțurilor și podețelor, pentru scurgerea apei

4. Intreținere în sezonul rece a căilor de acces pe domeniul public de pe raza
comunei
- îndepărtarea zăpezii cu utilaje și mijloace manuale
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