
 

                        PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, CP 117005 , Cod Fiscal 4121978, 

Tel./Fax 0248 735005 

Nr.17/2021 

PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2021, ce  

urmeaza sa fie prestate de catre beneficiarii de ajutor social, acordat in baza Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 

 

Consiliul Local al Comunei Albestii de Arges: 

         Avand in vedere: 

- referatul de arobare nr.3594/03.06.2021, al d-lui primar, Popa Gabriel; 

- raportul de specialitate nr.3595 / 03.06.2021 intocmit de catre compartimentul de 

resort;        

          Vazand prevederile art.6 alin.(7) si (8) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, art.28 alin.(3) din Normele metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.416 /2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile 

si completarile ulterioare, aprobate prin H.G. nr.50 / 2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local 

Albestii de Arges;  

           In conformitate cu art.129 alin.(14) coroborat cu art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57 / 

2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           In temeiul dispozitiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 

 

          Art.1. Se aproba Planul de actiuni sau lucrari de interes local ce urmeaza sa fie prestate 

in anul 2021, de catre beneficiarii de ajutor social acordat in baza Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, potrivit Planului de lucrari prevazut in Anexa, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

       Art.2. Primarul, prin organele de specialitate, va aduce la indeplinire prezenta hotarare. 

       Art.3.Prezenta hotarare va fi afisata pe site-ul Comunei Albestii de Arges: 

albestiidearges..ro pentru aducerea la cunostinta publica si va fi comunicata, prin grija 

Secretarului General al comunei Albestii de Arges, Institutiei Prefectului – judetului Arges, 

Primarului comunei Albestii de Arges si Compartimentului de asistenta sociala.  

                                                                                         

Data: 03.06.2021 
 

Initiator proiect,                                                                                   Avizat, 

Primar,                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

Popa Gabriel                                                                                       Isfan Elena 
    

 

 



 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, CP 117005 , Cod Fiscal 

4121978, 

Tel./Fax 0248 735005 

Nr. 3595/ 03.06.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de 

interes local pe anul 2021, ce  urmeaza sa fie prestate de catre beneficiarii de 

ajutor social, acordat in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 

Tinand seama de:  

- referatul de aprobare al d-lui primar, Popa Gabriel,   

- prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, actualizata: 

„Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări 

de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să 

ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de 

tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori 

lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se 

aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite 

din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, 

planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul 

anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”.  

Acţiunile sau lucrările de interes local cuprinse în planul de acţiuni  pot 

fi, dar fara a se limita la acestea, lucrari de salubrizare si/sau de intretinere 

spatii verzi, de salubrizare/ intretinere obiective publice, precum si alte 

activitati specifice stabilite prin hotarare a consiliului local. 

Luând în considerare faptul că  Primăria comunei Albestii de Arges, în 

prezent, acordă asistenţă socială la un număr de aproximativ 380 persoane, 

reprezentând  persoane singure şi familii alcătuite din 2  şi peste 5 persoane 

care au depus cerere de acordare a V.M.G. potrivit prevederilor legale în 

vigoare, se impune  elaborarea şi aprobarea Planului anual de acţiuni de 

interes local pe anul 2021. 

 

Inspector superior, 

Savu Mihaela 

 

 

 



 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 /735005 

Nr. 3594/03.06.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

La Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes 

local pe anul 2021, ce  urmeaza sa fie prestate de catre beneficiarii de ajutor social, 

acordat in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 

Avand in vedere prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare: 

„Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării 

acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru 

toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de 

solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, 

planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi 

aprobat prin hotărâre a consiliului local”.  

 Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, 

lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să 

efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. Documentele se transmit agenţiei judeţene 

pentru plăţi şi inspecţie socială în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a 

consiliului local. 

 Acţiunile sau lucrările de interes local cuprinse în planul de acţiuni  pot fi, dar fara a 

se limita la acestea, lucrari de salubrizare si/sau de intretinere spatii verzi, de salubrizare/ 

intretinere obiective publice, precum si alte activitati specifice stabilite prin hotarare a 

consiliului local.      

În temeiul prevederilor art.136 alin.(1): „Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de 

primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le 

propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ”va propun 

spre dezbatere si adoptare „Proiectul de hotarare privindaprobarea Planului de actiuni sau 

lucrari de interes local pe anul 2021, ce  urmeaza sa fie prestate de catre beneficiarii de ajutor 

social, acordat in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei la 

prezentul referat. 

 
 

 

PRIMAR, 

Popa Gabriel 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA LA HCL NR.____ / 2021 

 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

EXECUTAT DE CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL 

ACORDAT IN BAZA Legii 416 / 2001 PRIVIND VENITUL MINIM 

GARANTAT 

Pentru anul 2021                                     

 

Se vor efectua urmatoarele lucrari si servicii in satele : 

 

1.SATUL DUMIRESTI  

 -salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe albia Vaii 

Dumiresti, drumuri interes local si domeniul public; 

-taiat lemne scoala, spart si asezat lemne in magazine; 

-intretinere drumuri balastare si imprastiere agregate; 

-sapare santuri unde este cazul si predarea lor pentru intretinere cetatenilor 

(fiecare in dreptul gospodariei lor); 

-intretinere drumuri  sat Dumiresti si executarea santurilor aferente de o parte 

si de cealalta parte unde este cazul si montarea de tuburi betonate in intersectii 

pentru regularizarea scurgerii apelor fluviale; 

-intretinere scoala si servicii de salubrizare si igienizare; 

-taiat lastari si crengi pe marginea drumului pana la limita de  proprietate a 

domeniului public; 

 

2. SATUL ALBESTII UNGURENI  

   - salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere la obiectivul de 

investitie ,,platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a 

deseurilor menajere ; 

   - salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe albiile 

urmatoarelor vai si parauri: Valea Dumiresti, Valea Povernii, Raul Arges ; 

- sabubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe drumurile de 

interes local ; 

-taierea lastarilor, crengilor de pe marginea drumurilor de interes local si a 

DN-7C pana la limita de proprietate a domeniului public ; 

-sapare si regularizare santuri unde este cazul si predarea lor pentru intretinere 

la cetatenii (fiecaruia in dreptul gospodariei lui) ; 

-intretinerea drumurilor unde trebuie balastate si imprastiere agregate ; 

-taiat lemne scoala si gradinita ;  

-curatenie scoala si gradinita ; 

-tuns mecanizat gazon in curtea scolii ; 

-intretinere teren sport ; 

-imprastiat antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 

-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea apei din precipitatii . 

 



3. SATUL ALBESTII PAMINTENI  

- salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere  pe albia raului 

Arges, in jurul lacului de acumulare si de-a lungul canalului de fuga al 

Hidroelectrica ; 

-  intretinere, salubrizare, igienizare si colectarea deseurilor menajere de pe 

terenul Scolii generale clasele I-VIII, gradinitei si Centrului de ingrijire copii ; 

- tuns mecanizat gazon in curtea scolii si intretinere parc ; 

-curatirea terenului aferent statiei de apa, bazinului de apa, terenului de fotbal 

si terenurilor  apartinand domeniului public ; 

-taiat lastari si crengi de pe marginea drumurilor de interes local, si DN-7C ; 

-regularizare si sapare de santuri unde este cazul si predarea lor catre cetateni 

in vederea - intretinerii (fiecarui cetatean in dreptul gospodariei lor) ; 

- intretinere drumuri unde trebuie balastate si regularizate cu agregate ; 

- igeienizare, salubrizare si strangere a desurilor menajere, de pe toate 

drumurile de interes local si DN-7C ; 

- taiat lemne scoala, Centru de Ingrijire copii ; 

- intretinere casa de cultura, camin cultural, primarie, scoala, gradinita si 

Centru de ingrijire copii. ; 

-imprastiat antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 

-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea de ape din precipitatii ; 

-cosirea ierburilor pe marginea drumurilor de interes local in fata intitutiilor 

publice si in interiorul curtilor lor.  

 

4. SATUL DOBROTU  

- salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe albia raului 

Arges, in jurul lacului de acumulare si de a lungul canalului de fuga al 

Hidroelectrica ; 

-intretinerea terenului aferent statiei de apa si a terenurilor apartinand 

domeniului public ; 

-taiat lastari si crengi de pe marginea drumurilor de interes local ; 

-regularizare si sapare de santuri unde este cazul si predarea lor catre cetateni 

in vederea --intretinerii (fiecarui cetatean in dreptul gospodariei lor) ; 

-intretinere drumuri unde trebuiesc balastate si regularizate cu agregate ; 

-igienizarea, salubrizarea si strangerea  deseurilor menajere de pe toate 

drumirile de interes local ; 

- igienizare, salubrizare si strangrea deseurilor menajere de pe albia Vaii 

Banesti ; 

- regularizare si decolmatare a tuturor paraielor ; 

- intretinere statie epurare si statie apa ; 

-cosirea ierburilor pe marginea drumurilor de interes local in fata intitutiilor 

publice si in interiorul curtilor lor ; 

-imprastiere antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 



-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea de ape din precipitatii. 

 

5. SATUL BRATESTI  

- salubrizare, igienizare si strangerea deseurilor menajere de pe albiile vailor 

si paraielor de interes local ; 

 -intretinere drumuri unde trebuie balastate si regularizate cu agregat ; 

  - intretinere, salubrizare igienizare si colectare a deseurilor menajere de pe 

terenul scolii ; 

-taiat lastari si crengi de pe marginea drumurilor de interes local ; 

-regularizare si sapare de santuri unde este cazul si predarea lor catre cetateni 

in vederea --intretinerii (fiecarui cetatean in dreptul gospodariei lor) ; 

-intretinere drumuri unde trebuiesc balastate si regularizate cu agregate ; 

 - igienizare, salubrizare si strangerea desurilor menajere, de pe toate 

drumurile de interes local ; 

- taiat lemne pentru scoala si gradinita ; 

- igienizarea, salubrizarea si strangerea deseurilor menajere de pe albiile 

vailor si paraielor ; 

-  regularizarea si decolmatarea tuturor paraielor . 

-  intretinere statie epurare si statie apa, terenuri apartinand domeniului 

public ; 

-  montare tuburi betonate la intersectiile de drum pentru regularizarea apelor 

fluviale ; 

-cosirea ierburilor pe marginea drumurilor de interes local in fata intitutiilor 

publice si in interiorul curtilor lor ;  

-imprastiat antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 

-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea de ape din precipitatii . 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           Contrasemneaza, 

CONSILIER LOCAL,                                  SECRETAR GENERAL, 

Cretu Dragos-Iulian                                                  Isfan Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA LA PROIECT NR.17/ 2021 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

EXECUTAT DE CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL 

ACORDAT IN BAZA Legii 416 / 2001 PRIVIND VENITUL MINIM 

GARANTAT 

Pentru anul 2021                                      

 

Se vor efectua urmatoarele lucrari si servicii in satele : 

 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

EXECUTAT DE CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL 

ACORDAT IN BAZA Legii 416 / 2001 PRIVIND VENITUL MINIM 

GARANTAT 

Pentru anul 2021                                     

 

Se vor efectua urmatoarele lucrari si servicii in satele : 

 

1.SATUL DUMIRESTI  

 -salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe albia Vaii 

Dumiresti, drumuri interes local si domeniul public; 

-taiat lemne scoala, spart si asezat lemne in magazine; 

-intretinere drumuri balastare si imprastiere agregate; 

-sapare santuri unde este cazul si predarea lor pentru intretinere cetatenilor 

(fiecare in dreptul gospodariei lor); 

-intretinere drumuri  sat Dumiresti si executarea santurilor aferente de o parte 

si de cealalta parte unde este cazul si montarea de tuburi betonate in intersectii 

pentru regularizarea scurgerii apelor fluviale; 

-intretinere scoala si servicii de salubrizare si igienizare; 

-taiat lastari si crengi pe marginea drumului pana la limita de  proprietate a 

domeniului public; 

 

2. SATUL ALBESTII UNGURENI  

   - salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere la obiectivul de 

investitie ,,platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a 

deseurilor menajere ; 

   - salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe albiile 

urmatoarelor vai si parauri: Valea Dumiresti, Valea Povernii, Raul Arges ; 

- sabubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe drumurile de 

interes local ; 

-taierea lastarilor, crengilor de pe marginea drumurilor de interes local si a 

DN-7C pana la limita de proprietate a domeniului public ; 

-sapare si regularizare santuri unde este cazul si predarea lor pentru intretinere 

la cetatenii (fiecaruia in dreptul gospodariei lui) ; 

-intretinerea drumurilor unde trebuie balastate si imprastiere agregate ; 



-taiat lemne scoala si gradinita ;  

-curatenie scoala si gradinita ; 

-tuns mecanizat gazon in curtea scolii ; 

-intretinere teren sport ; 

-imprastiat antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 

-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea apei din precipitatii . 

 

3. SATUL ALBESTII PAMINTENI  

- salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere  pe albia raului 

Arges, in jurul lacului de acumulare si de-a lungul canalului de fuga al 

Hidroelectrica ; 

-  intretinere, salubrizare, igienizare si colectarea deseurilor menajere de pe 

terenul Scolii generale clasele I-VIII, gradinitei si Centrului de ingrijire copii ; 

- tuns mecanizat gazon in curtea scolii si intretinere parc ; 

-curatirea terenului aferent statiei de apa, bazinului de apa, terenului de fotbal 

si terenurilor  apartinand domeniului public ; 

-taiat lastari si crengi de pe marginea drumurilor de interes local, si DN-7C ; 

-regularizare si sapare de santuri unde este cazul si predarea lor catre cetateni 

in vederea - intretinerii (fiecarui cetatean in dreptul gospodariei lor) ; 

- intretinere drumuri unde trebuie balastate si regularizate cu agregate ; 

- igeienizare, salubrizare si strangere a desurilor menajere, de pe toate 

drumurile de interes local si DN-7C ; 

- taiat lemne scoala, Centru de Ingrijire copii ; 

- intretinere casa de cultura, camin cultural, primarie, scoala, gradinita si 

Centru de ingrijire copii. ; 

-imprastiat antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 

-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea de ape din precipitatii ; 

-cosirea ierburilor pe marginea drumurilor de interes local in fata intitutiilor 

publice si in interiorul curtilor lor.  

 

4. SATUL DOBROTU  

- salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe albia raului 

Arges, in jurul lacului de acumulare si de a lungul canalului de fuga al 

Hidroelectrica ; 

-intretinerea terenului aferent statiei de apa si a terenurilor apartinand 

domeniului public ; 

-taiat lastari si crengi de pe marginea drumurilor de interes local ; 

-regularizare si sapare de santuri unde este cazul si predarea lor catre cetateni 

in vederea --intretinerii (fiecarui cetatean in dreptul gospodariei lor) ; 

-intretinere drumuri unde trebuiesc balastate si regularizate cu agregate ; 

-igienizarea, salubrizarea si strangerea  deseurilor menajere de pe toate 

drumirile de interes local ; 



- igienizare, salubrizare si strangrea deseurilor menajere de pe albia Vaii 

Banesti ; 

- regularizare si decolmatare a tuturor paraielor ; 

- intretinere statie epurare si statie apa ; 

-cosirea ierburilor pe marginea drumurilor de interes local in fata intitutiilor 

publice si in interiorul curtilor lor ; 

-imprastiere antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 

-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea de ape din precipitatii. 

 

5. SATUL BRATESTI  

- salubrizare, igienizare si strangerea deseurilor menajere de pe albiile vailor 

si paraielor de interes local ; 

 -intretinere drumuri unde trebuie balastate si regularizate cu agregat ; 

  - intretinere, salubrizare igienizare si colectare a deseurilor menajere de pe 

terenul scolii ; 

-taiat lastari si crengi de pe marginea drumurilor de interes local ; 

-regularizare si sapare de santuri unde este cazul si predarea lor catre cetateni 

in vederea --intretinerii (fiecarui cetatean in dreptul gospodariei lor) ; 

-intretinere drumuri unde trebuiesc balastate si regularizate cu agregate ; 

 - igienizare, salubrizare si strangerea desurilor menajere, de pe toate 

drumurile de interes local ; 

- taiat lemne pentru scoala si gradinita ; 

- igienizarea, salubrizarea si strangerea deseurilor menajere de pe albiile 

vailor si paraielor ; 

-  regularizarea si decolmatarea tuturor paraielor . 

-  intretinere statie epurare si statie apa, terenuri apartinand domeniului 

public ; 

-  montare tuburi betonate la intersectiile de drum pentru regularizarea apelor 

fluviale ; 

-cosirea ierburilor pe marginea drumurilor de interes local in fata intitutiilor 

publice si in interiorul curtilor lor ;  

-imprastiat antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 

-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea de ape din precipitatii . 
 

 

Initiator proiect,                                                                                   Avizat, 

Primar,                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

Popa Gabriel                                                                                       Isfan Elena 
    

 

 

 

 



 

ANEXA LA RAPORT NR.3595/ 2021 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

EXECUTAT DE CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL 

ACORDAT IN BAZA Legii 416 / 2001 PRIVIND VENITUL MINIM 

GARANTAT 

Pentru anul 2021                                      

 

Se vor efectua urmatoarele lucrari si servicii in satele: 

 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

EXECUTAT DE CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL 

ACORDAT IN BAZA Legii 416 / 2001 PRIVIND VENITUL MINIM 

GARANTAT 

Pentru anul 2021                                     

 

Se vor efectua urmatoarele lucrari si servicii in satele : 

 

1.SATUL DUMIRESTI  

 -salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe albia Vaii 

Dumiresti, drumuri interes local si domeniul public; 

-taiat lemne scoala, spart si asezat lemne in magazine; 

-intretinere drumuri balastare si imprastiere agregate; 

-sapare santuri unde este cazul si predarea lor pentru intretinere cetatenilor 

(fiecare in dreptul gospodariei lor); 

-intretinere drumuri  sat Dumiresti si executarea santurilor aferente de o parte 

si de cealalta parte unde este cazul si montarea de tuburi betonate in intersectii 

pentru regularizarea scurgerii apelor fluviale; 

-intretinere scoala si servicii de salubrizare si igienizare; 

-taiat lastari si crengi pe marginea drumului pana la limita de  proprietate a 

domeniului public; 

 

2. SATUL ALBESTII UNGURENI  

   - salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere la obiectivul de 

investitie ,,platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a 

deseurilor menajere ; 

   - salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe albiile 

urmatoarelor vai si parauri: Valea Dumiresti, Valea Povernii, Raul Arges ; 

- sabubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe drumurile de 

interes local ; 

-taierea lastarilor, crengilor de pe marginea drumurilor de interes local si a 

DN-7C pana la limita de proprietate a domeniului public ; 

-sapare si regularizare santuri unde este cazul si predarea lor pentru intretinere 

la cetatenii (fiecaruia in dreptul gospodariei lui) ; 

-intretinerea drumurilor unde trebuie balastate si imprastiere agregate ; 

-taiat lemne scoala si gradinita ;  



-curatenie scoala si gradinita ; 

-tuns mecanizat gazon in curtea scolii ; 

-intretinere teren sport ; 

-imprastiat antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 

-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea apei din precipitatii . 

 

3. SATUL ALBESTII PAMINTENI  

- salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere  pe albia raului 

Arges, in jurul lacului de acumulare si de-a lungul canalului de fuga al 

Hidroelectrica ; 

-  intretinere, salubrizare, igienizare si colectarea deseurilor menajere de pe 

terenul Scolii generale clasele I-VIII, gradinitei si Centrului de ingrijire copii ; 

- tuns mecanizat gazon in curtea scolii si intretinere parc ; 

-curatirea terenului aferent statiei de apa, bazinului de apa, terenului de fotbal 

si terenurilor  apartinand domeniului public ; 

-taiat lastari si crengi de pe marginea drumurilor de interes local, si DN-7C ; 

-regularizare si sapare de santuri unde este cazul si predarea lor catre cetateni 

in vederea - intretinerii (fiecarui cetatean in dreptul gospodariei lor) ; 

- intretinere drumuri unde trebuie balastate si regularizate cu agregate ; 

- igeienizare, salubrizare si strangere a desurilor menajere, de pe toate 

drumurile de interes local si DN-7C ; 

- taiat lemne scoala, Centru de Ingrijire copii ; 

- intretinere casa de cultura, camin cultural, primarie, scoala, gradinita si 

Centru de ingrijire copii. ; 

-imprastiat antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 

-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea de ape din precipitatii ; 

-cosirea ierburilor pe marginea drumurilor de interes local in fata intitutiilor 

publice si in interiorul curtilor lor.  

 

4. SATUL DOBROTU  

- salubrizare, igienizare si colectare a deseurilor menajere pe albia raului 

Arges, in jurul lacului de acumulare si de a lungul canalului de fuga al 

Hidroelectrica ; 

-intretinerea terenului aferent statiei de apa si a terenurilor apartinand 

domeniului public ; 

-taiat lastari si crengi de pe marginea drumurilor de interes local ; 

-regularizare si sapare de santuri unde este cazul si predarea lor catre cetateni 

in vederea --intretinerii (fiecarui cetatean in dreptul gospodariei lor) ; 

-intretinere drumuri unde trebuiesc balastate si regularizate cu agregate ; 

-igienizarea, salubrizarea si strangerea  deseurilor menajere de pe toate 

drumirile de interes local ; 



- igienizare, salubrizare si strangrea deseurilor menajere de pe albia Vaii 

Banesti ; 

- regularizare si decolmatare a tuturor paraielor ; 

- intretinere statie epurare si statie apa ; 

-cosirea ierburilor pe marginea drumurilor de interes local in fata intitutiilor 

publice si in interiorul curtilor lor ; 

-imprastiere antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 

-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea de ape din precipitatii. 

 

5. SATUL BRATESTI  

- salubrizare, igienizare si strangerea deseurilor menajere de pe albiile vailor 

si paraielor de interes local ; 

 -intretinere drumuri unde trebuie balastate si regularizate cu agregat ; 

  - intretinere, salubrizare igienizare si colectare a deseurilor menajere de pe 

terenul scolii ; 

-taiat lastari si crengi de pe marginea drumurilor de interes local ; 

-regularizare si sapare de santuri unde este cazul si predarea lor catre cetateni 

in vederea --intretinerii (fiecarui cetatean in dreptul gospodariei lor) ; 

-intretinere drumuri unde trebuiesc balastate si regularizate cu agregate ; 

 - igienizare, salubrizare si strangerea desurilor menajere, de pe toate 

drumurile de interes local ; 

- taiat lemne pentru scoala si gradinita ; 

- igienizarea, salubrizarea si strangerea deseurilor menajere de pe albiile 

vailor si paraielor ; 

-  regularizarea si decolmatarea tuturor paraielor . 

-  intretinere statie epurare si statie apa, terenuri apartinand domeniului 

public ; 

-  montare tuburi betonate la intersectiile de drum pentru regularizarea apelor 

fluviale ; 

-cosirea ierburilor pe marginea drumurilor de interes local in fata intitutiilor 

publice si in interiorul curtilor lor ;  

-imprastiat antiderapant pe drumurile de interes local, in timpul sezonului 

rece ; 

-decolmatarea paraielor, curatirea si eliberarea lor la gura tuburilor pentru 

scurgerea de ape din precipitatii . 

 
Viceprimar, 

Oae Niculae 
 

 

 


