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PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

 PE ANUL 2017 
 

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.  Lucrări de curatire si 

decolmatare a şanţurilor 

aferente drumurilor comunale  

şi  E 60 

Taiat iarba, curatat santuri de scurgere, 

indepartare resturi vegetale, etc, 

incarcarea si transportarea acestora in 

locuri special amenajate 

Permanent  

 

Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar  

2.  Lucrări de întreţinere a  

Parcului comunal 

Îndepărtarea resturilor vegetale, gunoaie, 

a mărăcinişurilor,  lucrări de întreţinere 

şi conservare a monumentului eroilor 

Lunile 5-10 Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar 

3.  Lucrări de curăţare manuală şi 

ecologizare a albiei râului 

Mureş şi a pâraielor Sarata, 

Valea de Jos, Valea 

Lascudului 

Îndepărtarea vegetaţiei specifice crescute 

în albia râului,  şi a  gunoaielor existente 

în aceste zone 

Permanent Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar 

4.  Lucrări de reabilitare a 

trotuarelor din localitatea Ogra  

Înlocuirea dalelor deteriorate Lunile 3-11 Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar 

5.  Lucrări de întreţinere şi 

curăţare a spaţiilor verzi din 

localitatea Ogra si satele 

apartinatoare ( grădiniţă, 

cămin cultural, şcoală) 

Tăiat iarba, reparaţii garduri, 

îndepărtarea resturilor vegetale,toaletat 

arbori 

Permanent Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar  

6.  Întreţinerea în sezonul rece a Îndepărtarea zăpezii cu mijloace Lunile 1-3 Beneficiarii Legii viceprimar 



drumurilor şi a trotuarelor de 

pe raza comunei Ogra 

manuale şi împrăştierea materialelor 

antiderapante, etc. 

10-12 nr. 416/2001 

7.  Activităţi de interes şi utilitate 

publică 

Diverse activităţi de întreţinere şi 

reparaţii ocazionate de producerea unor 

fenomene naturale (ploi torenţiale, 

inundaţii, vânt puternic,ninsori) 

Intervenţii 

ocazionale 

Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar 

8.  Amenajarea si largirea 

trotuarelor cu dale si nisip, 

amenajarea drumurilor cu 

balast 

Montarea de dale, imprastiere balast  Permanent Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar 

9.  Intetinerea in sezonul rece a 

drumurilor comuale 

Indepartarea zapezii cu mijloace 

mecanice si manual,imprastierea 

materialelor antiderapante 

Lunile 10-12 

               1-3 

Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar 

10.  Lucrari de intretinere in zona 

cimitirelor in satele Ogra, 

Dileu Vechi, Giulus, Lascud si 

Vaideiu 

Indepartarea maracinisurilor, a resturilor 

vegetale, intretinerea gardurilor 

Permanent Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar 

11.  Întreţinerea zonei aferente 

Căminelor  Culturale din 

localitatile componente ale 

comunei: Ogra, Dileu Vechi, 

Giulus, Lascus, Vaideiu 

Reparaţia şi întreţinerea gardurilor, tăiat 

iarba, îndepărtarea resturilor vegetale , 

curatat gunoaie, etc. 

Permanent Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar  

12.  Intretinere teren de sport din 

localitatea Ogra 

Taiat iarba, curatat santuri de scurgere, 

indepartat resturi vegetale, etc 

Permanent  Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar 

13.    Lucrari de curatire manuala a 

albiilor paraurilor de pe raza 

comunei 

Indepartarea vegetatiei specific crescute 

in albia paraurilor, indepartarea 

gunoaielor depozitate in aceste zone, 

decolmatare, sapaturi manuale 

Permanent Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar  

14.  Lucrari de intretinere in zona 

centrala a localitatilor comunei 

,Dispensar Uman, Scoli 

Zugraveli interioare si exterioare, 

indepartarea resturilor vegetale, a 

maracinisurilor, intretinerea gardurilor, 

plantare de flori, arbusti si pomi  

Permanent Beneficiarii Legii 

nr. 416/2001 

viceprimar 

Nota: Luna 1= ianuarie; Luna 12=decembrie 

Primar, 

Palaghie Marian 



 

 


