
          R O M Â N IA                                                                                                                                              ANEXA 

 JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA                                                                                                         la proiectul de hotărâre nr.91/25.11.2021 

    COMUNA CORNEȘTI  

         PRIMAR  

 

     PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2022 

 în vederea repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social  

precum și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului și a persoanelor obligate la prestarea unei activități în folosul 

comunității 

 

Nr crt                    OBIECTIV  Actiuni şi măsuri 

intreprinse  

 Termen de 

realizare  

     Resurse   Responsabil  

1.  Lucrări de intreţinere a spațiilor 

din domeniul public și privat al 

comunei 

Colectarea diferitelor 

materiale  hîrtie, pet-uri , 

crengi și alte deșeuri 

existente   

Permanent  - beneficiari Legea 

nr.416/2001  

- părinții apți de muncă 

obligați la întreținerea 

copilului și a persoanele 

obligate la prestarea 

unei activități în folosul 

comunității 

Viceprimar  

Poliția locală 

2. Lucrări de curatare a resturilor 

vegetale aflate pe marginea 

drumurilor comunale si judetene 

pe raza comunei Cornesti   

Curatarea santurilor de 

scurgere a apei rezultata 

din ploi si zapezi , 

indepartarea resturilor 

vegetale, a 

maracinisurilor , a 

gunoaielor   

Permanent  - beneficiari Legea 

nr.416/2001  

- părinții apți de muncă 

obligați la întreținerea 

copilului și a persoanele 

obligate la prestarea 

unei activități în folosul 

comunității 

Viceprimar   

Poliția locală 

3. Curăţarea de zăpadă si gheaţă a 

căilor de acces a instituţiilor 

publice din comună  

Dezapezirea manuală a 

aleilor , curţilor aferente 

şcolilor , grădiniţelor , 

dispensarelor , bisericilor 

etc. din comună  

Lunile 1 – 3 

           11 - 12 

- beneficiari Legea 

nr.416/2001  

- părinții apți de muncă 

obligați la întreținerea 

copilului și a persoanele 

obligate la prestarea 

unei activități în folosul 

comunității  

Viceprimar 

Poliția locală 



4. Lucrări de întreținere și 

salubrizare a zonelor verzi  

Salubrizarea căilor de 

acces din zona parcărilor 

, parcurilor si a 

instituţiilor publice  

 

 

 

 

 

 

Permanent  

 

- beneficiari Legea 

nr.416/2001  

- părinții apți de muncă 

obligați la întreținerea 

copilului și a persoanele 

obligate la prestarea 

unei activități în folosul 

comunității 

Viceprimar   

Poliția locală 

 

5. 

 

Decolmatat șanțuri  

 

Curatarea santurilor de 

scurgere , a strazilor si 

locurilor publice  ; 

Intretinerea santurilor 

existente : decolmatarea 

si intretinerea acestora  

 

Permanent  

 

- beneficiari Legea 

nr.416/2001  

- părinții apți de muncă 

obligați la întreținerea 

copilului și a persoanele 

obligate la prestarea 

unei activități în folosul 

comunității 

 

 

Viceprimar   

Poliția locală 

6. Curățarea si intretinerea 

locurilor de joacă pentru copii   

Indepărtarea vegetaţiei 

specifice crescute , 

cosirea ierbii , 

indepărtarea gunoaielor 

depozitate in aceste zone   

Permanent  - beneficiari Legea 

nr.416/2001  

părinții apți de muncă 

obligați la întreținerea 

copilului și a 

persoanelor obligate la 

prestarea unei activități 

în folosul comunității  

Viceprimar   

Poliția locală 

7. Salubrizare strazi periferice Colectarea gunoiului: 

PET-uri mase plastic, 

hartii , cartoane 

Permanent  - beneficiari Legea 

nr.416/2001  

- părinții apți de muncă 

obligați la întreținerea 

copilului și a persoanele 

obligate la prestarea 

unei activități în folosul 

comunității  

Viceprimar   

Poliția locală 



8. Alte activitati de interes si 

utilitate publică  

Strângerea şi colectarea 

gunoiului rezultat in 

urma desfăşurării 

târgului comunal din 

lunile august si 

septembrie  

Lunile 8 - 9 - beneficiari Legea 

nr.416/2001  

- părinții apți de muncă 

obligați la întreținerea 

copilului și a persoanele 

obligate la prestarea 

unei activități în folosul 

comunității  

Viceprimar   

Poliția locală 

9. Alte lucrări  Diverse lucrări  Permanent  - beneficiari Legea 

nr.416/2001  

- părinții apți de muncă 

obligați la întreținerea 

copilului și a persoanele 

obligate la prestarea 

unei activități în folosul 

comunității  

Viceprimar   

Poliția locală 

                  Supravegherea , verificarea și evidența  acțiunilor si lucrărilor de interes local întreprinse se efectuează de:  

- BERBEC PETRE –inspector -Compartiment  SVSU. 
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