
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA           

                                                                                                                                              Anexa nr. 1 la HCL nr.1  /30.01.2019 

 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în anul 2019 
conform prevederilor art. 6 alin.  (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termen de 

realizare 

Resurse Responsabili 

1 Deblocarea căilor de acces pe 

timp de iarnă 

 Întreţinerea parazăpezilor instalate în zonele în care se 

înzăpezesc căile de acces şi se îngreunează traficul rutier;  

Alte  lucrări: ridicare, transport si depozitare antiderapant 

 

15.04.2019 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar 

 

2 Lucrări de ecologizare pe raza 

comunei 

Actiuni de igienizare si ecologizare pe raza comunei;  

 

Lunar 
 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar  

 

3 Lucrări de întreţinere a 

drumurilor comunale, a 

şanţurilor  şi podeţelor  ce 

traversează comuna  

Decolmatarea,  desfundarea, curăţirea şi înlăturarea mâlului, 

resturilor vegetale, pentru a da curs apei apei rezultate  în urma 

precipitaţiilor/ zapezilor/gheturilor  

 

01.04.2019 

15.10.2019 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar  

 

4 Lucrări de întreţinere a 

pârâurilor ce traversează 

comuna  

Defrişarea vegetaţiei din albia pâraielor ce opturează cursul 

normal al apei, colectarea gunoiului menajer adunat în diferite 

puncte din albie;  

Decolmatarea pârâului Agapia 

 

15.04.2019 

 

30.09.2019 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar  

 

5 Lucrari de curatenie Actiuni de strangere a gunoaielor in zona Buga,in parcarile de la 

cele doua manastiri si a  locurilor amenajate pentru turisti  

Asigurare acces pentru cetateni  la platformele de depozitare 

selectiva a deseurilor(deszapezire , cosire, etc) 

 

01.01.2019 

31.12.2019 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar  

 

6 Lucrări  de taiere si depozitare 

lemne 

Taiere si depozitarea lemnelor la Primarie,Scoli,Seminar, 

Caminul pentru persoane varstnice. 

 

01.04.2019 

31.12.2019 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar  

 

7 Întreţinere drumurilor  vicinale 

de pe raza comunei 

Îndepărtarea zăpezii de pe carosabil cu utilajele din dotare 

precum şi cele particulare pentru ca traficul rutier să fie cursiv; 

imprastierea de material antiderapant în zonele cu pericol, unde 

nu este acces pentru vehicule 

 

 

15.03.2019 

 

30.09.2019 

31.12.2019 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar 

  

8 Lucrări de întreţinere a  zonelor 

drumurilor  comunale 

Întreţinerea şanţurilor din zonele de drum dintre cele patru sate 

coponente ale comunei. 

 

01.01.2019 

30.03.2019 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar  

 

9 Întreţinerea spaţiilor exterioare Toaletarea vegetatiei de pe drumurile publice;   Beneficiarii 

Legii nr. 

Viceprimar  

 



aparţinând unor instituţii şi 

unităţi publice 

Curăţirea arborilor, a gardului viu, văruirea pomilor şi a 

bordurilor de la trotuare; 

Plantarea de flori în rigolele şi rondurile din faţa unităţilor: 

Primărie, Şcoalii Poliţie, Dispensar, Poştă şi executarea lucrărilor 

de întreţinere specifice sezonului; 

 

15.04.2019 

416/2001 

10 Lucrări de întreţinere a şcolilor 

din comună 

-Lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi, colectarea gunoaielor 

menajere; stropire flori, intretinere  curatenie Centru civic 

- Activităţi de curăţire premergătoare începerii anului şcolar; 

- Tăierea şi depozitarea lemnelor de foc în magaziile de lemn 

necesare pentru anul şcolar;  

 

15.04.2019 

15.09.2019 

20.10.2019 

31.12.2019 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar  

  

11 Lucrări de amenajare si 

curatenie  

Pregatirea spatiului pentru sarbatoarea Ziua comunei Agapia   

01.09.2019 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar  

 

12 Activităţi  de ajutorare a unor 

persoane vârsnice 

Pentru persoanele în vârstă fără sprijin material sau financiar, 

persoane izolate, cu handicap, vor fi întreprinse măsuri de ajutor 

în gospodărie pentru asigurarea unui trai decent.   

 

30.12.2019 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar  

 

13 Activităţi curatenie spatiul  

primariei 

Intretinerea curateniei in interiorul si exteriorul  primariei, 

a spatiilor verzi din domeniul public 

 

 

 

zilnic 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar  

 

14 Alte activităţi de interes şi 

utilitate publică 

Întreţinerea monumentului eroilor şi a spaţiilor verzi din zonă;  

Reamenajarea spaţiului din jurul “Monumentul eroilor” satul 

Agapia. 

 

 

30.10.2019 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimar  

 

 

         p.PRIMAR                                                                                                                                                                 INTOCMIT, 

     VICEPRIMAR,                                                                                                                                                             SECRETAR  

     VASILIU MIHAI                                                                                                                                                  ILIOI ELENA-DOINA 


