JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI

Planului anual de acţiuni și lucrări de interes local
vizând repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social și pentru personae
care trebuie să desfășoare activitate în folosul comunității în anul 2020
NR.CRT. OBIECTIV
Lucrari de
intretinere a
spatiilor
exterioare
apartinand unor
institutii publice
1

ACTIUNI SI MASURI INTREPRINSE
- Lucrari de igenizare a spatiilor
institutiilor;
- Executat lucrari de taiere si depozitare
a lemnelor de foc necesare pentru
incalzirea primariei si a scolilor din
comuna;

- Curatarea ,stropirea si intretinerea
pomilor ornamentali si fructiferi din
curtile scolilor,politiei,dispensarului;
- Administrarea materialului
antiderapant pe timp de iarna in zonele
cu pericol pentru trafic rutier;

TERMEN
periodic

RESURSE RESPONSABIL
Beneficiarii
Legii
416/2001
și
septembrie- persoanele
octombrie care trebuie
să
desfășoare GHIMPU
activități în IONEL
apriliefolosul
maicomunității
iunie
conform
O.G.
ianuarie- 55/2002
februariemartie-

2

3

Lucrari de
curatire a
albiilor paraielor
de pe raza
comunei

Lucrari de
intretinere a
centrului civic
din comuna

-

Lucrari de stranger a peturilor (sticle
din plastic),resturi menajere din abia
paraielor comunei;

- Lucrari de taiere a resturilor vegetale
din albia paraielor pentru evitarea
inundatiilor;

-

Curatarea pomilor ornamentali,a
gardurilor vii din zona central a
comunei ,a
scolilor,despensarului,politiei;

- Executat lucrari de intretinere si
infrumusetare a spatiilor verzi din
comuna,a parcului,a monumentului
eroilor din central civic al comunei;
- Semanat,plantat flori pe aleele si
strazile centrului civic al comunei;

4

Lucrari de
intretinere a
drumurilor
,santurilor si
podetelor din
comuna

- Decolmatarea,desfundarea,curatarea si
inlaturarea depunerilor si a resturilor
ramase ca urmare a apei rezultate din
precipitatii;
- Executat rigole,santuri de scurgere a

Lunar

lunar

martieaprilie

Beneficiarii
Legii
416/2001
și
persoanele GHIMPU
care trebuie IONEL
să
desfășoare
activități în
folosul
comunității
conform
O.G.
55/2002

Beneficiarii
Legii
416/2001
și
GHIMPU
persoanele IONEL
care trebuie
să
lunar
desfășoare
activități în
folosul
comunității
aprilie-mai conform
O.G.
55/2002
Lunar sau Beneficiarii
cand este Legii
necesar
416/2001
și
persoanele
Lunar sau
care trebuie

să
desfășoare
activități în
folosul
Lunar sau
comunității
- Imprastiere de material antiderapant
conform
(nisip)pe drumurile satesti,cai de acces cand este
necesar
O.G.
din comuna;
55/2002
Beneficiarii
- Executat lucrari de curatarea
martieLegii
maracinisurilor,resturilor vegetale si
aprilie
416/2001
asigurarea transportului acestora in
și
locuri special amenajate;
persoanele
mai
care trebuie
- Administrat si imprastiat ingrasaminte
să
chimice pe pasunile satelor.
desfășoare
activități în
folosul
comunității
conform
O.G.
55/2002
Beneficiarii
- Activitati specific e de igenizare si
augustLegii
intretinerea scolilor din
septembrie 416/2001
comuna,premergatoare anului 2018și
2019;
persoanele
lunar
care trebuie
- Activitati de sprijin si intretinere a unor
personae in varsta,bolnave,izolate sau a saptamanal să
desfășoare
altor categorii fara posibilitati
activități în
financiare;
folosul
martiecomunității
- Activitati de impadurire a terenurilor
octombrie conform
agricole degradate in zona,care
O.G.
prezinta pericol de alunecare;
apei provenite din precipitatii(ploi si
zapezi)

Reabilitarea
pasunilor din
comuna(islazuri)
5

6

Alte lucrari ce
se vor executa

cand este
necesar

GHIMPU
IONEL

GHIMPU
IONEL

55/2002
- Intretinerea zoanelor de-a lungul
drumurilor : cosirea resturilor vegetale
si depozitarea lor in locuri repartizate;

lunar

- Lucrari de igenizare,curatire
pomi,plantat flori in cimitir;

primavara

- Lucrari de igienizare la caminul
cultural;

apriliemai-iunie

- Lucrari de strangerea gunoaelor din
jurul tomberoanelor.

PRIMAR,
Marcel Ioan Bîrjoveanu

lunar

