
 
CONSILIUL LOCAL LUNCA                                                                                                          Anexa  la H.C.L.nr.40/29.12.2015 
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) şi (8) din Legea nr. 276/2010 pentru  modificarea   şi completarea  Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
 
 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Responsabili 

1. Întreţinerea în sezonul rece 
a trotuarelor la institutiile 
publice din comuna Lunca 
si indepartarea ţurţurilor de 
gheaţă 

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

Lunile 1-3 
          11-12 

Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001 Viceprimar 

Responsabil asistenta 
sociala 

2. Lucrari de decolmatare a 
santurilor  aferente 
drumurilor comunale  

Îndepărtarea pamantului şi transportarea 
acestuia în locuri special amenajate 

Lunile  4-5 
            9-10 
 

Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001 

Viceprimar 
Responsabil asistenta 
sociala 

3. Lucrări de reabilitare a 
trotuarelor din comuna   

Înlocuirea dalelor deteriorate , curatarea 
pamantului si a ierbii care acopera trotuarul 

Lunile 5-10 Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001 

Viceprimar 
Responsabil asistenta 
sociala 

4. Lucrări de curăţare 
manuală şi ecologizare a 
albiei  pâraielor de pe raza 
comunei 

Îndepărtarea vegetaţiei specifice crescute în 
albia râului, a maracinisurilor, a  gunoaielor 
aruncate accidental, transportarea lor 

Permanent Beneficiarii  Legii 
nr. 416/2001 Viceprimar 

Responsabil asistenta 
sociala 

5. Întreţinerea parcurilor din 
comuna Lunca 

Tăiat iarba, întreţinerea gardurilor, 
îndepărtarea resturilor vegetale, 
maracinisurilor, a gunoaielor 

Permanent Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001 

Viceprimar 
Responsabil asistenta 
sociala 

6. Activităţi de interes şi 
utilitate publică 

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

Intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001 Viceprimar 

Responsabil asistenta 
sociala 

7. Întreţinerea zonei aferente 
Căminelor  Culturale din 
comuna Lunca 

Reparaţia şi întreţinerea gardurilor, 
curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultate din ploi si zapezi, tăiat iarba, 
îndepărtarea resturilor vegetale, alte lucrari 
de reparatii necesare. 

Permanent Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001 Viceprimar 

Responsabil asistenta 
sociala 

Nota: Luna 1= ianuarie; Luna 12=decembrie                        
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