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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA BEICA DE JOS                                                             Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 6/19.02.2020 
CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                                     

 
PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2020 

 

Nr. 
crt. 

LUNA ACŢIUNI DE REALIZAT RESURSE RESPONSABIL 

1. Ianuarie • lucrări de dezăpezire, administrare materiale antiderapante 

• lucrări de întreţinere permamentă: curăţenie parc, centru, zona 
comercială, domeniul public 

• transport și tăiat lemn de foc pentru instituții 

• colectat gunoaie, curăţenie coşuri stradale 

Beneficiari 
VMG 

Viceprimar 

2. Februarie • lucrări dezăpezire, întreţinere drumuri comunale, străzi 

• lucrări întreţinere-igienizare permanente 

• lucrări de sezon: toaletat arbori pe drumurile publice 

• transport și tăiat lemn de foc pentru instituții 

• colectat gunoaie, curăţenie coşuri stradale 

Beneficiari 
VMG 

Viceprimar 

3. Martie • lucrări întreţinere, toaletat arbori, curăţire resturi vegetale, 
vegetaţie uscată pe domeniul public şi acostamente drumuri 
precum și în cimitire 

• lucrări de întreţinere permamentă: curăţenie parc, centru, zona 
comercială, domeniul public 

• curăţenie albiile pârâurilor 

• colectat gunoaie, curăţenie coşuri stradale 

• alte lucrări de sezon 

Beneficiari 
VMG 

Viceprimar 

4. Aprilie • lucrări igienizare domeniul public – săpat şi curăţat şanţuri şi 
acostamente drumuri publice, întreţinere poduri şi podeţe 

• lucrări reabilitare drumuri şi străzi, desfundat poduri şi podeţe, 
împrăştiat piatră 

• lucrări întreţinere, toaletat arbori, curăţire resturi vegetale, 
vegetaţie uscată pe domeniul public şi acostamente drumuri 

• lucrări întreţinere parcuri 

• colectat gunoaie, curăţenie coşuri stradale 

Beneficiari 
VMG 

Viceprimar 

5. Mai • lucrări de sezon  Beneficiari Viceprimar 



 2 

• combatere prin stropire buruieni pe spaţii verzi, şanţuri, 
acostamente, parcuri 

• lucrări de igenizare domeniu public, colectat gunoaie, curăţenie 
coşuri stradale 

• întreţinere şi săpat şanţuri 

• lucrări de întreţinere permamentă: curăţenie parc, centru, zona 
comercială, coşuri stradale, domeniu public 

VMG 



 3 

6. Iunie • cosit vegetaţie în zona drumurilor publice, acostamente, şanţuri 
şi parcuri 

• lucrări igienizare şi curăţenie periodică în parcuri şi zone centrale 

• întreţinere şi săpat şanţuri  

• colectat gunoaie, curăţenie coşuri stradale 

Beneficiari 
VMG 

Viceprimar 

7. Iulie • lucrări de reabilitare la drumuri, întreţinere poduri şi podeţe, dat 
cu var copaci şi capete de poduri şi podeţe  

• lucrări igienizare şi curăţenie periodică în parcuri şi zone 
centrale, curăţenie coşuri stradale 

• întreţinere şi săpat şanţuri 

Beneficiari 
VMG 

Viceprimar 

8. August • lucrări de curăţenie, cosit resturi vegetale 

• lucrări igienizare şi curăţenie periodică domeniu public 

• întreţinere şi săpat şanţuri 

• colectat gunoaie, curăţenie coşuri stradale 

Beneficiari 
VMG 

Viceprimar 

8. Septembri
e 

• lucrări reabilitare drumuri şi străzi, desfundat poduri şi podeţe, 
împrăştiat piatră 

• lucrări de curăţenie, cosit resturi vegetale 

• lucrări de igienizare şi curăţenie permanente, colectat gunoaie, 
curăţenie coşuri stradale 

Beneficiari 
VMG 

Viceprimar 

10. Octombrie • lucrări întreţinere parcuri, curăţenie şanţuri, coşuri stradale 

• lucrări întreţinere poduri, podeţe, lucrări de întreţinere pentru 
sezonul rece 

• lucrări întreţinere, toaletat arbori, curăţire resturi vegetale, 
vegetaţie uscată pe domeniul public şi acostamente drumuri 
precum și în cimitire 

• lucrări de curăţenie, cosit resturi vegetale 

Beneficiari 
VMG 

Viceprimar 

11. Noiembrie • pregătire materiele pentru sezonul rece, transportat şi distribuit 
materiele antiderapante în zonele cu probleme 

• lucrări de întreţinere, toaletat arbori, lucrări dezăpezire, 
împrăştiat materiele antiderapante 

• transport și tăiat lemn de foc pentru instituții 

• colectat gunoaie, curăţenie coşuri stradale 

Beneficiari 
VMG 

Viceprimar 

12. Decembrie • lucrări de dezăpezire, lucrări curăţenie şi întreţinere, curăţenie 
coşuri stradale, împrăştiat materiale antiderapante 

• lucrări specifice sezonului rece, montat iluminat festiv sărbători 
de iarnă 

Beneficiari 
VMG 

Viceprimar 
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• transport și tăiat lemn de foc pentru instituții 

• colectat gunoaie, curăţenie coşuri stradale 

  
        

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    Contrasemnează Secretar general al U.A.T,     

                                 Ursu Gheorghe                                                  Pop Silvestru-Vasile                        

 

                                                                                                                                                                                


