
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.2/2022 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

intocmit in conformitate cu prevederile art. 6, alin (7)  din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,  

cu modificările şi completările ulteriaore 
 

Nr. 

crt.  

Obiectiv  Acţiuni şi măsuri intreprinse Termene de realizare Resurse Responsabili 

1 Reabilitarea păşunii comunale Curatarea de maracinisuri, resturi vegetale, etc. si 

asigurarea transportului acestora la locuri special 

destinate 

lunile 3 - 4 Beneficiarii Legii 416/2001  Csizmár Antal-

Tamás 

2 Intretinerea terenului sportiv Taiat iarba, curatat santuri de scurgere, reparatii 

gard, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Compartiment de 
autoritate tutelară 

 

3 Intretinerea canalelor şi 

şanţurilor 

Indepartarea vegetatiei specifice, decolmatare, 

sapaturi manuale 

permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Csizmár Antal-

Tamás 

4 Lucrări de curăţare manuală a 

zonei de protecţie a râului Crasna 

Îndepartarea gunoaielor depozitate in 

aceste zone 

permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Csizmár Antal-

Tamás 

5 Intretinerea zonei centrale a 

comunei (camin cultural, 

dispensar uman,parc, scoala) 

Zugraveli interioare si exterioare, indepartarea 

resturilor vegetale, a maracinisurilor ,intretinerea 

gardurilor, plantare de arbusti si pomi fructiferi, flori, 

etc. 

permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Compartiment de 
autoritate tutelară 

 

6 Lucrari de intretinere a zonei 

adiacente Sălii de Sport 

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. 

permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Csizmár Antal-

Tamás 

7 Lucrari de restrangere a 

deseurilor depozitate  

neconform de pe raza 

comunei  

Colectarea selectiva a deseurilor din materiale 

reciclabile, a deseurilor solide rezultate in urma 

demolarilor, lucrari manuale de restrangere a 

depozitelor 

Lunile 1 – 5 Beneficiarii Legii 416/2001 Csizmár Antal-

Tamás 

8 Lucrari de intretinere a 

acostamentului pe lungimea 

drumurilor comunale 

Îndepartarea mâlului si a altor resturi, ramase in 

aceste zone ca urmare a a scurgerii apei rezultate 

din precipitatii 

permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Compartiment de 
autoritate tutelară 

 

9 Lucrari de curatare a resturilor 

vegetale aflate pe marginea 

drumurilor comunale 

Curatarea santurilor de scurgere a apei rezultata din 

ploi si zapezi, indepartarea resturilor vegetale, a 

maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor 

permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Csizmár Antal-

Tamás 

10 Lucrari de intretinere in Îndepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Compartiment de 



incinta curtilor institutiilor 

publice 

gunoaielor, intretinerea acostamentelor, vopsirea si 

reparatia gardurilor, etc 

autoritate tutelară 
 

11 Activitati de intretinere a 

copacilor 

Toaletul copacilor de pe strayile comunei Capleni Lunile 1-3 Beneficiarii Legii 416/2001 Csizmár Antal-
Tamás 

12 Lucrari de demolare a 

constructiilor dezactivate din 

domeniul privat al comunei 

Demolarea propriu-zisa, selectarea materialelor 

refolosibile si transportul acestora catre locuri special 

amenajate, pregatirea terenurilor in vederea redarii 

unei noi destinatii 

Interventii ocazionale Beneficiarii Legii 416/2001 Csizmár Antal-

Tamás 

13 Alte activitati de interes si 

utilitate publica 

Diferite activitati de intretinere si reparatii, 

ocazionate de producerea unor fenomene naturale 

(ploi torentiale, vant puternic, incedii, cutremure, 

inundatii) 

Interventii ocazionale Beneficiarii Legii 416/2001 Csizmár Antal-

Tamás 

14 Intretinerea in sezonul rece a 

drumurilor comunale  

Îndepartarea zapezii cu mijloace mecanice si 

manuale, imprastierea materialelor antiderapante, 

etc. 

Lunile 10 – 12 şi 1 - 3  Beneficiarii Legii 416/2001 Compartiment de 
autoritate tutelară 

 

 
 
 

   Președinte de ședință     Contrasemnează 

         Posz Attila      Csizmar Erika 

                                                                      Secretar general 
 
 
 
 
 
 
 


