
Anexa nr. ________la H.C.L. nr. _____________

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL
întocmit in conformitate cu prevederile art. 29, alin (1) si (2) lit. a) si alin (3) din Legea nr. 416/2001

Nr.  
crt.

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termene de
realizare*

Resurse Responsabil

1. Lucrări de întreţinere a
centrului civic al  
oraşului Deta

Colectarea resturilor menajere, a gunoaielor, 
indepărtarea resturilor vegetale, tunderea gazonului 
,intretinerea spatiilor verzi, întreţinerea acostamentelor, 
vopsirea si reparaţia gardurilor, plantare de arbuşti si 
pomi ornamentali, flori, etc.

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

2.
Întreţinere zona 
centrala a satului  
Opatiţa  (cămin cultural,  
dispensar uman)

Zugrăveli interioare si exterioare, îndepărtarea
resturilor vegetale, tunderea gazonului, întreţinerea 
gardurilor, plantare de arbuşti si pomi ornamentali, flori, 
etc.

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

3.

Lucrări de întreţinere a  
zonei adiacente şcolilor  
cu cls. I-VIII Deta şi a  
Grădiniţelor din oraşul  
Deta şi sat Opatiţa.

Curăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultata din ploi 
si zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, 
întreţinerea acostamentelor, vopsirea si reparaţia 
gardurilor, etc.

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

4. Lucrari de intretinere a  
parcului Anton Kratzer

Curatarea vegetaţiei, îndepartarea resturilor menajere, a 
gunoaielor, plantarea de pomi si arbşti, intreţinera 
gardului viu, toaletarea arborilor pe alei, intreţinerea 
mobilierului, intreţinerea gardul inprejmuitor, 
intreţinerea podurilor de peste pârâul Birdanca, 
intreţinerea aleilor..

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

5.
Locuri de joaca(Tg.  
Mare, Zona Libertatii,  
Zona Elena Ghenescu,  
Parc, Opatita)

Indepartarea resturilor menajere, a gunoaielor, 
intreţinerea mobilierului, intreţinerea spatiului verde, 
intreţinerea gropi de nisip.

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin



6. Intretinerea pietelor  
(Tg. Mare, Mihai  
Viteazul, Unirii)

Indepartarea resturilor menajere si a gunoaielor, 
curatarea vegetaţiei, toaletare pomi, intreţinere mobilier, 
etc.

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

7. Întreţinerea locului  
unde se desfăşoară 
târgul de animale 

Curăţarea vegetaţiei, îndepărtarea resturilor menajere, a 
gunoaielor, întreţinerea mobilierului din zona târgului 
de animale, toaletarea copacilor, intretinerea spatiilor 
verzi.

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

8. Întreţinere baze sportive
Intreţinerea gazonului si a zonelor verzi, curăţat şanțuri 

de scurgere, reparaţii gard si cladiri , intreţinere 
mobilier, colectraea resturilor menajere si a gunoaielor.

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

9. Trotuare Intreţinerea si pavazarea trotuarelor. permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

1
0.

Lucrări de întreţinere a
acostamentului pe  
lungimea drumurilor  
aflate pe raza oraşului  
Deta şi a satului Opatiţa

Îndepărtarea mâlului si a altor resturi, ramase in aceste 
zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitaţii, 
indepartarea materialelor antiderapante inpraştiate in 
sezonul rece, indepartarea resturilor menajere si a 
gunoaielor, reparaţii la suprafaţa carosbilă etc.

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

1
1.

Întreţinerea în sezonul  
rece a căilor de acces la  
drumurile comunale si  
judeţene de pe raza 
oraşului

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice si
manuale, împrăştierea materialelor antiderapante, etc. 4 luni Beneficiarii Legii 

416/2001
Roman

Constantin

1
2. Semnalizare rutiera Intreţinerea marcajelor si a semnelor de circulaţie de pe 

raza orasului Deta si sat Opatiţa. permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

1
3.

Întreţinere canale  
pluviale, paraul  
Birdeanca

Îndepărtarea resturilor vegetale, decolmatare,
săpături manuale si transportarea acestora la locuri 
special amenajate, colectarea resturilor menajere si a 
gunoaielor.

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

1
4.

Lucrări de întreţinere a  
zonei limitrofe  a 
oraşului Deta şi satul  

Îndepărtarea mărăcinişurilor, a resturilor vegetale, 
toaletarea copacilor, colectarea resturilor menajere si a 
gunoaielor etc.

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin



Opatiţa
1
5. Lucrări de salubritate Adunat gunoi din coşurile stradale, adunat resturi 

vegetale si peturi de pe arterele de circulaţie permanent Beneficiarii Legii 
416/2001 

Roman
Constantin

1
6. Alte activităţi de interes  

şi  utilitate publica

Diferite activităţi de întreţinere şi reparaţii, ocazionate 
de producerea unor fenomene naturale (ploi torenţiale, 
vânt puternic, incendii, cutremure, inundaţii)
intervenţii

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001

Roman
Constantin

*NOTA: Luna 1= ianuarie – luna 12 = decembrie
VICEPRIMAR,

                                                                                                                                                                              


