
                                         
                                                                                                                                   Anexă la Hotărârea nr. 6 /2020 

 
 
 
 

PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL pentru anul 2020 
întocmit în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Nr. 
crt. Obiectiv Actiuni şi măsuri intreprinse Termen de 

realizare Resurse Responsabil 

1. 
Curăţarea şi întreţinerea spaţiilor 
verzi şi a parcurilor pe o 
suprafaţă de 133838 mp 

Tăiat iarba, îndepărtarea resturilor vegetale, a 
mărăcinişurilor, strângerea gunoaielor permanent Beneficiarii Legii 

416/2001 Pap Sándor 

2. Curăţarea şi întreţinerea 
terenurilor de joacă 

Îndepărtarea restrurilor vegetale, a 
mărăcinişurilor, gunoaielor permanent Beneficiarii Legii 

416/2001 Pap Sándor 

3. Curăţarea izvoarelor de apă 
minerală Jigodin şi Şumuleu 

Îndepărtarea resturilor vegetale, a 
mărăcinișurilor, gunoaielor, permanent Beneficiarii Legii 

416/2001 Pap Sándor 

4. 
Lucrări de întreţinere şi curăţenie 
la şcolile şi grădiniţele din 
municipiu 

Îndepărtarea restrurilor vegetale, a 
mărăcinişurilor, gunoaielor, vopsirea şi 
repararea gardurilor 

ocazional, la solicitarea 
acestora 

Beneficiarii Legii 
416/2001 Pap Sándor 

5. Lucrări de întreţinere şi curăţenie 
la sediul Primăriei 

Curăţirea geamurilor, a coridoarelor şi a curţii 
interioare 

ocazional, la solicitarea 
administratorului 

Beneficiarii Legii 
416/2001 Pap Sándor 

6. Lucrări de întreţinere şi curăţenie 
la Adăpostul de noapte 

Lucrări de curăţenie şi reparaţii, zugrăveli 
interioare 

ocazional, la solicitarea 
administratorului 

Beneficiarii Legii 
416/2001 Pap Sándor 

7. Lucrări de întreţinere la piaţa 
agroalimentară 

Lucrări de curăţenie între tarabele din platoul 
pieţii 

ocazional, la solicitarea 
administratorulu 

Beneficiarii Legii 
416/2001 Pap Sándor 

8. Lucrări de întreţinere la atelierele 
aparţinând primăriei 

Lucrări de tâmplărie, de electricitate şi 
zidărie, pentru cei calificaţi 

ocazional, la solicitarea 
administratorulu 

Beneficiarii Legii 
416/2001 Pap Sándor 

9. Lucrări la secţia floricolă Muncă necalificată la sera de flori a primăriei ocazional, la solicitarea 
administratorului 

Beneficiarii Legii 
416/2001 Pap Sándor 

10. Lucrări de întreţinere la groapa 
de gunoi menajer 

Colectarea gunoiului împrăștiat de vânt şi 
întreţinerea drumului de acces permanent Beneficiarii Legii 

416/2001 Pap Sándor 

11. Curăţarea trotuarelor şi a 
şanţurilor 

Îndepărtarea resturilor vegetale, a 
mărăcinişurilor, gunoaielor, săpături manuale, 
curăţarea şanţurilor de scurgere a apei 

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001 Pap Sándor 

12. Lucrări de dezăpezire Îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale, 
împrăştierea materialelor antiderapante, etc. 

lunile 
10-12, 1-3 

Beneficiarii Legii 
416/2001 Pap Sándor 

13. 
Lucrări de curăţenie pe terenurile 
virane fără proprietari din 
Municipiul Miercurea-Ciuc 

Strângerea gunoiului şi îndepărtarea resturilor 
vegetale ocazional Beneficiarii Legii 

416/2001 Pap Sándor 

14. 
Sprijinirea activitățíi serviciilor 
voluntare pentru situații de 
urgență  

Curăţarea şanţurilor, deszăpezire, umplere 
saci de nisip Intervenţii ocazionale Beneficiarii Legii 

416/2001 Pap Sándor 



15. 

 
 
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)i 

Intervenţii ocazionale Beneficiarii Legii 
416/2001 Pap Sándor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Preşedintele şedinţei 
              ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS 

Contrasemnează pentru legalitate – 
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