
Anexă la HCL nr. 69/2018 

PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, 

MUNCI NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

pentru anul 2019 

 
Întocmit în conformitate cu prevederile  Legii  nr. 416/2001, modificat şi completat ulterior și a  

Legii nr.253/2013, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri 

intreprinse 

Termen de 

realizare 

Resurse Responsabil 

1. Lucrări de 

curăţare a pieţii 

săptămânale din 

comuna Ciumani 

strângerea 

gunoiului rămas 

după pieţile 

săptămânale 

săptămânal beneficiarii 

Legii 

nr.416/2001 și 

contravenienții 

Viceprimarul 

Jánosi-Borsos 

Attila şi 

referentul 

Baroti Levente 

2. Lucrări de 

întreţinere a 

zonelor verzi din 

domeniul public 

al comunei 

Ciumani 

strângerea 

gunoiului din 

parcurile comunei, 

cositul ierbii, 

văruirea copacilor, 

plantarea şi 

intreţinerea florilor 

permanent beneficiarii 

Legii 

nr.416/2001 și 

contravenienții 

Viceprimarul 

Jánosi-Borsos 

Attila  

3. Lucrări de 

curăţare a 

şanţurilor  

strângerea 

gunoiului din 

şanţuri, 

îndepărtarea 

resturilor vegetale  

permanent beneficiarii 

Legii 

nr.416/2001 și 

contravenienții 

Viceprimarul 

Jánosi-Borsos 

Attila  

4. Lucrări de 

curăţare pe 

marginea 

drumurilor 

comunale, de 

pădure şi cel 

judeţean , care 

trece comuna 

strângerea 

gunoiului, a 

resturilor vegetale 

de marginea 

drumurilor 

comunale şi cel 

judeţean, văruirea 

copacilor din 

marginea 

drumurilor 

permanent beneficiarii 

Legii 

nr.416/2001 și 

contravenienții 

Viceprimarul 

Jánosi-Borsos 

Attila  

5. Lucrări de 

curăţare pe 

teritoriul 

comunei Ciumani 

 

Strângerea 

gunoiului 

permanent beneficiarii 

Legii 

nr.416/2001 și 

contravenienții 

Viceprimarul 

Jánosi-Borsos 

Attila  



6. Lucrări de 

deszăpezire la 

locurile publice 

deszăpezirea pieţii 

din faţa Primăriei şi 

a Căminului Cultural 

perioada de 

iarnă 

beneficiarii 

Legii 

nr.416/2001 și 

contravenienții 

Viceprimarul 

Jánosi-Borsos 

Attila  

7. Pregătirea 

combustibilului 

solid pentru 

încălzirea 

clădirilor publice 

Transport rumeguș, 

lemne de foc, tăiat 

lemne de foc pentru 

încălzirea Centrului 

social și la Hala de 

cazane 

permanent Beneficiarii 

Legii 

nr.416/2001 și 

contravenienții 

Viceprimarul 

Jánosi-Borsos 

Attila 

8. Înmânarea 

buletinului 

informator al 

comunei, care se 

distribuie gratuit 

locuitorilor din 

comună 

distribuirea 

buletinului 

informator la fiecare 

gospodărie din 

comună 

lunar beneficiarii 

Legii 

nr.416/2001 

Viceprimarul 

Jánosi-Borsos 

Attila şi şeful 

SVSU  

András Sándor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Orbán Vilmos   Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


