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PLAN D E

ACŢIUNI

Şi lucrări de interes local ce vor fi întreprinse în anul 2018 de
către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor
social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Planul de acţiuni şi lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a
consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în
oragnizarea 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;
În acest context executivul comunei Costişa îşi propune să realizeze în anul 2018
unele acţiuni şi lucrări de interes local ca:
1. Pe timpul sezonului rece se vor întreprinde acţiuni de deszăpezire pe trotuare , căi
de acces la şcoli , grădiniţe , dispensar , primărie , poliţie , biserici , cimitire , etc, precum şi
pregătirea şi împrăştierea de material antiderapant pe drumurile comunale şi săteşti , atunci
când situaţia o impune.
2. Executivul va urmări aprovizionarea cu combustibil solid ( lemn) la şcoli , grădiniţe ,
dispensar , primărie , iar cu beneficiarii de ajutor social se va realiza tăierea , crăparea şi
depozitarea în magazie a lemnelor;
3. Se vor întreprinde acţiuni pentru curăţarea şi înfrumuseţarea comunei , se vor vărui
copacii de pe marginea DN 15 , se vor curăţa şi defrişa zoanele Drumului Naţional ,
Drumurile Comunale 104 , 117 , Drumul Judeţean 159 C , zoana CFR , precum şi locaţia
Haltă Costişa;
4. Se vor întreprinde acţiuni pe malurile râului Bistriţa în urma inundaţiilor sau în
urma deversării controlate a nivelului apei , prin strângere de PET-uri , nailoane , cârpe , etc.
5. În perioada vacanţei de vară se vor întreprinde acţiuni şi lucrări pentru
salubrizarea şcolilor , grădiniţelor din cadrul comunei Costişa precum şi curăţenie în cadrul
curţilor instituţiilor , iar în cursul anului şcolar se va urmări igienizarea săptămânală la şcoli,
grădiniţe , dispensar , camin cultural , cu participarea beneficiarilor de ajutor social.
6. În perioada de repaus a vegetaţiei se vor întreprinde lucrări de defrişare pe
păşunea comunală în zonele: Frunzeni Vale , Frunzeni Deal şi Mănoaia iar pe păşunile Ulmi,

Moiană , Chetriş Dorneşti se vor întreprinde lucrări de împrăştierea muşuroaielor , curăţare de
spini şi ciulini;
7. În urma ploilor torenţiale se vor întreprinde acţiuni de decolmatare a şanţurilor în
special pe DC 104 Dorneşti şi pârâu irigare;
8. Întreținerea și curățarea în mod permanent a spaţiilor verzi şi locurilor de joacă
pentru copii amenajate , precum și a stațiilor de autobuz.
9. Având în vedere lucrările de construire la sediul Primăriei (extindere ,garaj şi anexe)
care sunt în curs de executare , se vor folosi la anumite lucrări şi beneficiarii de ajutor
social.
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