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                                                PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

întocmit în conformitate cu prevederile art.6, conform Legii 416/2001-privind venitul minim garantat cu completările şi modificările 
ulterioare 

Nr
crt.     Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse

Termen   de
realizare         Resurse Responsabil

1. Întreţinerea 
drumurilor/ 
șanțurilor

Împrăştierea de material antiderapant
în caz de timp nefavorabil, în toate 
cele 3 sate aparţinătoarea a comunei. 
Curăţirea şi desfundarea şaţurilor şi a 
canalelor de scurgere. Întreţinerea 
acosamentelor drumurilor respectiv 
străzilor din comună şi asigurarea 
scurgerii bălturilor de apă în şanţurile 
pt.ape pluviale.

Perioada 
ian/feb/mar/apr/noi/dec

Beneficiarii Legii 
416/2001,modificată

Viceprimar
Orbán Sándor

2 Intreţinerea  în 
sezonul rece a 
drumurilor şi 
trotuarelor 
comunale şi 
judeţene pe raza 
comunei Livezeni

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace 
manuale, împrăştierea materialelor 
antiderapante, etc.

Perioada 
ian/feb/mar/apr/noi/dec

Beneficiarii Legii 
416/2001,modificata

Viceprimar
Orbán Sándor

3
Alte activităţi de 
interes şi utilitate 
publică

Diferite activităţi de întreţinere şi 
reparaţii ocazionate de producerea 
unor fenomene naturale (ploi 
torenţiale, vânt puternic, incendii, 
cutremure, inundaţii)

intervenţii ocazionale Beneficiarii Legii 
416/2001,modificată

Viceprimar
Orbán Sándor



4
Lucrări de 
intreţinere a 
acosamentului pe 
lungimea 
drumurilor 
comunale şi 
judeţene, aflate pe 
raza comunei 
Livezeni

Îndepărtarea mâlului şi a altor resturi, 
rămase în aceste zone ca urmare a 
scurgerii apei rezultate din precipitaţii.
Adunarea gunoiului şi în saci de 
polietilenă în vederea colectării la 
locurile cu destinaţia depozitare.

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001,modificată

Viceprimar
Orbán Sándor

5
Lucrări de curăţare 
manuală a albiilor 
pârâurilor de pe 
raza comunei

Îndepărtarea vegetaţiei specifice, 
crescute în albia pârâurilor, 
îndepărtarea gunoaielor depozitate în 
aceste zone, decolmatare, săpături 
manuale

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001,modificată

Viceprimar
Orbán Sándor

6

Lucrări de 
întreţinere şi de 
curăţare în incinta 
curţilor instituţiilor 
publice în comuna 
Livezeni

Îndepărtarea resturilor vegetale, a 
mărăcinişurilor, a gunoaielor, 
întreţinerea acosamentelor , vopsirea şi 
reparaţia gardurilor

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001,modificată

Viceprimar
Orbán Sándor

7
Lucrări de 
intreţinere

Tăierea şi curăţirea pomilor de crengi 
uscate atât în raza satului Livezeni cât 
şi a celor 3 sate aparţinătoare. 
Stropirea pomilor cu soluţii speciale.

Perioada 
mar/apr/mai/oct

Beneficiarii Legii 
416/2001,modificată

Viceprimar
Orbán Sándor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CEADEȘ CRISTIAN


