ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

ANEXA nr.2 la HCL nr. 85 /31.10.2019
PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
întocmit în conformitate cu prevederile art.67 alin.2 și 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea dreptului
copilului, cu modificările și completările ulterioare
Persoana
responsabilă
pentru
Termen de
organizarea
Nr.
Obiectiv
Acţiunile / Lucrările de interes local
realizare
Resurse
acţiunilor /
crt.
lucrărilor de
interes local
-măturat manual străzi, trotuare, alei
Părintele/părinții copiilor
-curăţat rigole
care au obligația la
LUCRĂRI
Viceprimar Țăran
-întreţinerea curăţeniei stradale
DE
1.
Permanent
contribuția de întreținere
Ioan
-întreţinerea
curăţeniei
în
parcuri,
spaţii
verzi,
alei,
SALUBRIZARE
prin acțiuni sau lucări de
trotuare
interes local
-curăţat zăpada,gheaţă
-curăţirea manuală a şanţurilor şi rigolelor
Părintele/părinții copiilor
-desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de
care au obligația la
scurgere
contribuția
de întreținere
LUCRĂRI DE
prin acțiuni sau lucări de Viceprimar Țăran
REPARAŢII ŞI -curăţirea străzilor de noroi, pământ, iarbă
2.
Permanent
interes local
ÎNTREŢINERE -degajarea terenurilor de frunze, crengi,iarbă şi
Ioan
buruieni
DRUMURI
-împrăştiere materiale antiderapante pe drumurile
publice
-degajarea terenurilor de corpuri străine
Părintele/părinții copiilor
REFACERE
-cosirea manuală a spaţiilor verzi
care au obligația la
ŞI
-plivirea buruienilor în spaţiile verzi
contribuția de întreținere Viceprimar Țăran
3.
Permanent
ÎNTREŢINERE -tăierea manuală a arborilor uscaţi
prin acțiuni sau lucări de
Ioan
SPAŢII VERZI -prăşitul, greblatul spaţiilor verzi
interes local
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4.

5.

LUCRĂRI DE
CONSTRUCŢII

ALTE
LUCRĂRI

-măturat ,curăţat, moloz din demolarea pereţilor
din zidărie de cărămidă şi lemn
- activităţi de reparaţii, întreţinere la instituţii
publice

Permanent

-colectarea deşeurilor menajere din jurul coşurilor
de gunoi
-curăţarea şi igienizarea malurilor cursurilor de apă
-curăţarea şi igienizarea spaţiilor aferente
instituţiilor publice
-lucrări de reamenajare teren, şi de însămânţare
spaţii verzi în parc
-săpat şanţuri
- pregătit lemne de foc pentru instituţiile publice
din localitate

Permanent

Părintele/părinții copiilor
care au obligația la
contribuția de întreținere
prin acțiuni sau lucări de
interes local
Părintele/părinții copiilor
care au obligația la
contribuția de întreținere
prin acțiuni sau lucări de
interes local

Viceprimar Țăran
Ioan

Viceprimar Țăran
Ioan

Gălăuțaș, la 31 octombrie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Morar Petru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Gălăuţaş,
Morar Monica-Camelia

