
Anexa 
 la Hotărârea Consiliului Local 

nr.14 din 31.01.2017 
 
 

PLANUL DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, PENTRU ANUL 2017, ÎN 
VEDEREA REPARTIZĂRII PERSOANELOR CARE TREBUIE SĂ EFECTUEZE 

MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 
 

1. Principalele acţiuni sau lucrări de interes local care vor fi efectuate de către persoanele apte de 
muncă - beneficiari ai ajutorului social precum si pentru persoanele obligate la munca in 
folosul comunitatii: 

 a) Salubrizare căi publice 
  - decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor sau a canalelor de fuga si a podetelor 
  - realizarea de santuri si rigole 
  - amenajari si completari acostamente, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala                  
-   corectia locala a albiei sub poduri 
  - curatirea platformei drumului de noroiul adus de vehicule, de materialele aduse de viituri 
  - varuirea plantatiilor 
  - cosirea vegetatiei ierboase din zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri) 
  - intretinerea drumurilor pietruite - măturat/ degajat manual trotuare şi căi rutiere 
  - colectarea gunoiului menajer din jurul containerelor şi încărcarea în acestea  
  - colectarea şi încărcarea rezidurilor solide din albia şi de pe malurile râului Ozana 
  - curatarea zapezii si ghetii de pe strazile principale ale orasului Tirgu Neamt(pe timp de iarna) 
  - executarea operatiunilor privind imprastierea materialelor antiderapante(pe timp de iarna) 
  - curatarea si intretinerea curateniei la piata Agro-alimentara si oborul de animale din orasul 
Tirgu Neamt 
  - intretinerea curateniei in zonele turistice ale orasului Tirgu Neamt 
  - curatarea strazilor principale de nisip(dupa topirea zapezii si dupa ploi) 
  -diferite activitati de intretinere si reparatii ocazionate de producerea unor fenomene naturale 
 (ploi torentiale, vant puternic, incendii, cutremure, inundatii) 
 b) Întreţinere spaţii verzi şi microferma vegetală 
          - plantare de puieţi 
          - degajare teren de corpuri străine pe spaţiile verzi dintre blocurile de locuinţe 
          - mobilizat teren în vederea plantării de răsaduri de plante floricole 
          - întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în parcurile din oraş,cimitire, zone verzi, baze sportive  
          - văruirea arborilor de pe marginea căilor rutiere şi din parcuri  
c) Lucrări de întreţinere şi curăţenie în cadrul instituţiilor  
         - măturat interioare şi curţi  
         - spălat pavimente interior exterior 
         - spălat covoare, mochete, traverse 
         - şters geamuri  
         - desfundat sobe 
         - colectat şi îndepărtat deşeuri rezultate în urma lucrărilor de construcţii şi întreţinere 
         - văruit interior/exterior 
         - cosit vegetaţie ierboasă în exces 
         - stivuit lemne de foc 
 d) Asigurarea liniştii şi ordinii publice în Parcul oraşului  
 
2. Instituţiile în cadrul cărora urmează a fi efectuate orele de muncă în folosul comunităţii, în 
funcţie de solicitări, sunt următoarele : 
     PRIMĂRIA TÂRGU NEAMȚ:  ADMINISTRATIV 

  SALUBRITATE MAL DREPT OZANA 
 BIBLIOTECA ORAŞENEASCĂ 
 CASA CULTURII “ION CREANGĂ” 



 SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ 
 CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ SF. TEODORA 
 CREŞA TG. NEAMT 

 
 - S.C. ECO TG TÎRGU NEAMȚ 
 - S.C. CIVITAS COM S.R.L. 
 - S.C. CENTRU DE ÎNTREȚINERE URBANĂ SRL TG. NEAMȚ 
 - CLUBUL COPIILOR 
 - COLEGIUL NAȚIONAL “ŞTEFAN CEL MARE” 
 - COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGĂ” 
 - LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE CONTA” 
 - ŞCOALA GIMNAZIALA ”GRIGORE GHICA VODĂ” NR. 2 
 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ” NR. 3 
 - BISERICILE DE PE RAZA ORAŞULUI 
 
3. Acţiunile şi lucrările de interes local vor fi desfăşurate lunar, în funcţie de planul de acţiuni sau 
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă. 
  
4. Activitatea in folosul comunitatii se poate presta si in cadrul serviciilor publice concesionate 
unor societati comerciale cu capital integral sau partial privat, in acest caz, contravaloarea 
prestatiilor efectuate virandu-se la bugetul local al orasului Tirgu Neamt.  

 
 
 
 
 

 


