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PLANUL DE ACTIUNI  SAU LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL 

PENTRU ANUL 2013 , ÎN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL 
 

1. Principal ele actiuni sau lucrări de interes local care vor fi efectuate de către persoanel e apte de muncă - benefici ari ai 
ajutorului social sunt: 
a) Salubrizare căi publice 

- decolmatarea sau  desfundarea s anturilor, rigolelor sau a canalelor de fuga si a podet elor 
- realizarea de s anturi si rigole  
- amenajari si completari acostam ente, aducerea la profil a acostament elor p rin taiere m anuala 
- corectia locala a albiei sub  poduri 
- curatirea pl atformei  drumului de noroiul adus de vehi cule, de materi alele aduse de viituri 
- varuirea plant atiilor 
- cosirea vegetatiei ierboase din zona drumului (acostament e, santuri, taluzuri) 
- intretinerea drumurilor pietruite 
- măturat/ degajat manual trotuare si căi rutiere  
- colectarea gunoiului menajer din jurul containerelor si încărcarea în acestea 

- colectarea si încărcarea reziduurilor solide din albia si de pe malurile râului Ozana 
b) Întretinere spatii verzi si micro ferm a vegetală 

- plantare de puieti 
- degajare t eren  de co rpuri străine pe spatiile verzi dintre blocurile de locuinte 
- mobilizat teren  în vederea plantării de răsaduri de plante flori cole 
- întretinerea si asigurarea curăteniei  în parcurile din o ras 
- văruirea arborilor de pe marginea căilor rutiere si din  parcuri 

      c)    Lucrări  de întretinere si curătenie în cadrul institutiilor 
- măturat interioare si cu rti 
- spălat pavimente interior ext erior 
- spălat covoare, mochete, traverse 
- sters geamuri 
- desfundat sobe 
- colectat  si îndepărtat deseuri  rezultate în urma lucrărilor de constructii si întretinere  
- văruit interior/ext erior 
- cosit vegetatie ierboasă în exces 
- stivuit lemne de foc 

     d)    Asigurarea linistii si ordinii publice în Parcul orasului  
2.  Institutiile în cadrul cărora urmează a fi efectuate orel e de muncă în folosul comunitătii, în functie de solicitări, sunt 
următoarele : 

- PRIMĂRIA TÂRGU NEAMT:  
 ADMINISTRATIV  
 SALUBRITATE mal drept OZANA  
 BIBLIOTECA ORASENEASCĂ  
 CASA CULTURII “Ion  Creangă” 
 SERVICIUL POLITIA LOCALĂ 

- S.C. ECO TG Tîrgu  Neamt   -  Actionar Consiliul Local Tg Neamt 
- S. C. CIVITAS COM S.R.L. - Actionar Consiliul Local  Tg Neamt 
- CLUBUL COPIILOR  
- COLEGIUL NATIONAL “Stefan cel Mare”  
- COLEGIUL TEHNIC “Ion  Creangă” 
- LICEUL TEHNOLOGIC “Vasile Conta” 
- SCOALA GIMNAZIALA  ”Grigore Ghica Vodă” n r. 2  
- SCOALA GIMNAZIALĂ ”Ion Creangă”  nr. 3   
- BISERICILE de pe raza o rasului  

  3. Actiunile si lucrările de interes local vor fi des făsurate lunar, în functie de planul de actiuni sau lucrări de interes local pent ru 
repartizarea orelo r de muncă  
 


