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                                                                       PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2022

Nr.crt OBIECTIV Ac iuni i măsuri intreprinseț ș Termen  de
realizare

Resurse Responsabil

1 Salubrizare  intrări-ie iri  în  fiecareș
localitate, pe ambele păr iț

Cură area  an urilor,  strângerea  cuț ș ț
mâna sau cu grebla i colectarea înș
saci a diferitelor materiale ca:hârtie,
peturi, crengi i alte de euri găsiteș ș

lunar Beneficiarii  Legii
nr.416/2001

Dios Emőke

2 Salubrizarea  văilor  care  traversează
localitatea Chi lazș

Colectarea  în  saci  a  diferitelor
materiale existente

trimestrial Beneficiarii  Legii
nr.416/2001

Dios Emőke

3 Salubrizare parcuri Mi ca, a celorlalteș
spa ii  verzi  i  spa ii  publice  dinț ș ț
comună

Parcurgerea  suprafe elor  de  spa iiț ț
verzi, strângerea cu mâna sau grebla
i  colectarea  în  saci  a  diferitelorș

materiale  existente,  plantat  pomi,
arbori i arbu tiș ș

lunar Beneficiarii  Legii
nr.416/2001

Dios Emőke

4 Salubrizare  sta ii  autobuze  situate  peț
DN 191 F, în fiecare localitate

Colectarea  în  saci  a  diferitelor
materiale  existente,  zugrăvire  iș
vopsire

lunar Beneficiarii  Legii
nr.416/2001

Dios Emőke

5 Lucrări de cură enie stradalăț Măturat, desfundat an uri i canale,ș ț ș
transport gunoi, reparat trotuare

lunar Beneficiarii  Legii
nr.416/2001

Dios Emőke

6 Cură area  de  vegeta ie  a  intrărilor  iț ț ș
ie irilor din localită i, pe ambele păr iș ț ț

Cură area de vegeta ie a an urilor,ț ț ș ț
asigurarea  vizibilită ii  ie irii  dinț ș

aprilie-
septembrie

Beneficiarii  Legii
nr.416/2001

Dios Emőke



ale  drumului  jude ean  Oradea-ț
Marghita

localită i la Drumul Na ionalț ț

7 Lucrări  de  între inere  la  coli,  centreț ș
de cultură i de permanen ăș ț

Cură area jgheaburilor i burlanelorț ș
de scurgere a apei

aprilie 
octombrie

Beneficiarii  Legii
nr.416/2001

Dios Emőke

8 Tăiat lemne de foc la coli, centre deș
cultură

Tăiat lemne i depozitat în magaziiș iulie,  august,
septembrie

Beneficiarii  Legii
nr.416/2001

Dios Emőke

9 Demolări construc ii dezafectate aflateț
în patrimoniul U.A.T.

Recuperare materiale de construc iiț ocazional Beneficiarii  Legii
nr.416/2001

Dios Emőke

10 Defri are  subarboret  din  pădureaș
Chiraleu aflată în patrimoniul U.A.T.,
în vederea plantării de puie iț

Pregătire teren i plantare puie iș ț lunile  aprilie,
mai

Beneficiarii  Legii
nr.416/2001

Dios Emőke


