
                                                                                          „Anexa  la H.C.L. Săgeata  nr.1 din 31.01.2023 
 
 

PLANUL DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
ce va fi realizat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat în anul 2023 

 
 

Nr. 
Crt. 

Acţiunea sau lucrarea ce se va întreprinde Termen de 
realizare  

Resurse  

 
 
 
 
 
 

1. 

Lucrari de intretinere in zona  Primărie , Şcoli , Grădiniţe : 
- curatarea şanţurilor de scurgere a apei rezultate din ploi şi zăpezi, 
- curatarea terenului de frunze , crengi , strangerea în grămezi si 

evacuarea acestuia ; 
- tăiat şi spart lemne de lemne de foc . 

 

 
Permanent 

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
 
 
 
 
 

2. 

Lucrari de intretinere  a drumurilor , santurilor , podurilor si podetelor  : 
- sapatura manuala in santuri si rigole pentru scurgerea apelor ; 
- umplerea gropilor de pe drumurile pietruite cu pietris , piatra sparta  ; 
- varuirea manuala a parapetilor zidurilor de sprijin si a tulpinilor 

arborilor pe o inaltime de 1,20;m 
- curatirea manuala a zapezii de pe drumurile inzapezite,  
- indepartarea resturilor vegetale , aluviunilor si gunoaielor, 
- intretinerea si repararea zonelor deteriorate in zona podetelor . 
- efectuarea curateniei prin maturat stradal; 
- curatarea si intretinerea acostamentelor stâga , dreapta  ; 
- lucrari de igenizare in zona podeţelor prin decolmatare depuneri 

materiale din aluviuni , 
- tăierea arbuştilor . 
- intretinere trotuare  
- stângerea deşeurilor  

 

 Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

3 
 

Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile  
 -selectarea pe categorii de produs a deşeurilor  
 

 
Permanent 

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
4. 

Lucrări de curăţare manuală a albiei râului Buzău ,care traversează 
comuna Săgeata  

- îndepărtarea vegetaţiei  , 
- îndepărtarea gunoaielor depozitate în aceste zone , 
- întreţinerea malurilor , 
- decolmatarea de aluviuni   

Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 



- colectarea selectivă a deseurilor din materiale reciclabile. 
 

 
 
 

5. 

Intretinerea  Bazei sportive din satul Sageata  : 
- taiat iarba şi igenizat  
- colectarea deseurilor  
- toaletarea pomilor si arbustilor 
- lucrări de întreţinere a tribunei şi clădirii 

  

 
Permanent  

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
 

6. 
 

 
Intretinerea in sezonul rece a drumurilor comunale , satesti de pe raza 
comunei Sageata: 
        - indepartarea zapezii cu mijloace mecanice si manuale 
        - împrăştierea de material antiderapant  
  

Noiembrie , 
decembrie , 
ianuarie , 
februarie, 

martie 
 

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
 
7 

 
Intretinerea pășunii  proprietatea  privată a U.A.T.C. SĂGEATA 

- indepartarea maracinişului, resturilor vegetale si gunoaielor  
şi asigurarea transferului acestora la locurile special destinate , 

- transportul resturilor vegetale şi a gunoiului la locurile speciale  
- executarea de şanţuri pentru elimanarea excesului de umiditate 
  

 

Martie - Mai,  
 

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
 
8 

 
Salubrizarea drumurilor săteşti din toate satele aparţinătoare comunei 
Săgeata : 

- măturat stradal  
- întreţinere trotuare, 
- colectare selectivă a deşeurilor 

  

Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

9 Toaletarea arborilor de pe domeniul public  și privat al comunei Săgeata  
      -tăiere, curăţire şi îndepărtarea materialului lemnos în spaţii special 
amenajate pentru vizibilitate şi funcţionarea în bune condiţii a energiei 
electrice . 
 

Permanent  Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

10 Întreţinere , curăţenie cămin cultural  
- măturat , şters praful , spălat pardoseala, igenizare  
- plantat flori şi arbuşti în incinta căminului cultural  
- întreţinerea trotuarelor  
- îndepărtarea gunoielor şi colectarea selectivă a deşeurilor . 

 

Permanent  Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

11 Lucrări de salubrizare a staţiilor de autobuz 
- strângerea gunoaielor  

Permanent Beneficiarii  
Legii 



- curăţenia în interiorul şi exteriorul staţiei de autobuz 
 

nr.416/2001 

12 Lucrări de întreţinere şi igenizare a cimitirelor din comună  
- îndepărtarea resturilor vegetale  
- colectarea gunoielor  
- întreţinerea gardurilor  
 

Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

13 Lucrări de întreţinere şi amenajare Parc Săgeata şi Parc Găvăneşti: 
- plantarea de flori şi arbuşti, 
- întreţinerea dotarilor   
- întreținerea arbuștilor ornamentali , gayonului și a florilor , 
- măturat alei parc , 
- colectarea gunoaielor și deșeurilor, 
- reparat bancile și cosurile de gunoi  
 

Lunile  
martie 
octombrie  

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

14 Alte lucrări neprevăzute  Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
NOTĂ: Planul de acţiuni anual se va defalca pentru fiecare lună cu lucrările specifice în funcţie de persoanele şi numărul de ore ce trebuie 
efectuate pentru respectivele lucrări. 
    
 
 
     Preşedinte de Şedinţă , 
                Consilier local,    
                                                                                                                                  Contrasemnează, 

                Gheorghe PANȚURU                                                                                   Secretar general  delegat al comunei , 
  
                                                                                                                                        Elena-Cristina TĂNASE 
           
   


