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               Anexa1 la HCL nr.      /  
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL pe anul 2021 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2021  de cǎtre persoanele 
apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare 
 

Nr. 
crt 

Luna Acţiuni de realizat  Ore Resurse Responsabil 

1 Ianuarie  Lucrări deszăpezire, administrare materiale antiderapante; 
      ●    Lucrări de curăţenie în comună; 
      ●    Lucrări sezoniere specifice; 

 Lucrări gospodăreşti, spart şi clădit lemne de foc pentru 
deservirea unităţilor publice. 

250 Beneficiari VMG  Domnul Panczel 
Szilamer 

2 Februarie  Lucrări deszăpezire, administrare materiale antiderapante; 
      ●    Lucrări de curăţenie în comună; 
      ●    Lucrări sezoniere specifice; 

 Lucrări gospodăreşti, spart şi clădit lemne de foc pentru 
deservirea unităţilor publice. 

250 Beneficiari VMG  Domnul Panczel 
Szilamer 

3 Martie  Lucrări întreţinere toaletat arbori, curăţarea resturilor vegetale și 
vegetaţa uscată de pe domeniul public, acostamentul drumurilor; 

 Lucrări periodice de întreţinere a cursurilor de apă; 
 Lucrări deszăpezire, administrare materiale antiderapante; 

      ●    Lucrări de curăţenie în comună; 
      ●    Lucrări sezoniere specifice; 

 Lucrări gospodăreşti, spart şi clădit lemne de foc pentru 
deservirea unităţilor publice;  

250 Beneficiari VMG Domnul Panczel 
Szilamer 
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 Alte lucrări de sezon. 
4 Aprilie  Lucrări de igienizare a domeniul public –săpat şi curăţat şanţuri, 

acostamente drumuri publice , întreţinere poduri și podețe; 
 Văruitul pomilor şi a stâlpilor; 
 Igienizarea cursurilor de apă; 
 Lucrări sezoniere specifice. 

250 Beneficiari VMG  Domnul Panczel 
Szilamer 

5 Mai  Lucrări sezoniere specifice –combaterea buruienilor de pe 
domeniul public prin realizarea acțiunilor de stropire; 

 Curăţarea malurilor, şanţurilor, terenurilor publice; 
 Întreţinerea şanţurilor aferente drumurilor publice; 
 Igienizarea cursurilor de apa; 
 Cosirea domeniului public și transportarea deșeurilor rezultate. 

250 Beneficiari VMG  Panczel Szilamer 

6 Iunie  Cosit vegetaţie în zona drumurilor publice, acostament, şanturi; 
 Lucrări de igienizare şi curăţenie periodică în comună; 
 Igienizarea cursurilor de apa; 
 Cosirea domeniului public și transportarea deseurilor rezultate. 

250 Beneficiari VMG  Panczel Szilamer 

7 Iulie  Lucrări de reabilitare și întreținere la drumuri la drumuri și  
poduri;  

 Lucrări de întreţinere și curăţenie periodică a şanţurilor şi 
drumurilor laterale; 

 Igienizarea cursurilor de apă; 
 Cosirea domeniului public și transportarea deșeurilor rezultate; 

250 Beneficiari VMG Domnul Panczel 
Szilamer 

8 August  Cosit resturi vegetație, colectarea resturilor de arbuști tăiați;  
 Văruitul pomilor şi a stâlpilor; 
 Igienizarea cursurilor de apă; 
 Lucrări de curățenie permanentă în comună. 

250 Beneficiari VMG Domnul Panczel 
Szilamer 
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9 Septembrie  Lucrări de igienizare a cursurilor de apă; 
 Lucrări de curăţenie permanentă în comună. 

 

250 Beneficiari VMG Domnul Panczel 
Szilamer 

10 Octombrie  Lucrări de întreţinere și  curăţarea şanţurilor; 
 Curăţarea podurilor și a podeţelor; 
 Pregătirea sistemului de scurgere pentru sezonul rece; 
 Alte lucrări de sezon; 

250 Beneficiari VMG Domnul Panczel 
Szilamer 

11 Noiembrie  Pregătirea pentru sezonul rece; 
 Lucrări de întreţinere permanente; 
 Lucrări de întreţinere, toaletatarea arborilor şi a arbuştilor pe 

sectoarele de drum aparținând U.A.T Comuna Șincai; 
●     Lucrări deszăpezire –împrăştiat material antiderapant; 

 

250 Beneficiari VMG Domnul Panczel 
Szilamer 

12 decembrie  Asigurarea deszăpezirii în zonele greu accesibile; 
 Lucrări de curăţenie; 
 Lucrări specifice montării iluminatului festiv; 

 

250 Beneficiari VMG Domnul Panczel 
Szilamer 

    

 

Viză de legalitate,                                                                                                           Primar, 
                                  SECRETAR GENERAL U.A.T delegat                                                                               VASILE POP 
                                           ONAC DAN – CRISTIAN 

 


