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PLAN ACŢIUNI  ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL – ANUL 2016 

Întocmit în conformitate  cu prevederile din  Legea  nr.416 /2001, actualizata 

 

Nr. 

crt. 

                    

                        Obiectiv 

 

   Acţiuni şi măsuri întreprinse 

Termen de 

realizare 

   Resurse    Responsabil 

1 Lucrări de întreţinere a 

acostamentelor  pe lungimea 

drumurilor  comunale  şi judeţene  

aflate pe raza  comunei Oţeleni  

Curăţarea şanţurilor  de 

scurgere  a apei  rezultată din 

ploi şi zăpezi, îndepărtarea 

resturilor vegetale , a 

mărăcinilor , a gunoaielor , 

întreţinerea acostamentelor, 

cosit  vegetaţie  şanţuri şi 

acostamente.  

permanent Beneficiarii 

Legii 416/2011  

     Viceprimar, 

  Gherăescu Felician 

Mihai  

2 Lucrări de întreţinere în incinta 

curţilor  instituţiilor publice din 

comuna  Oţeleni  

Îndepărtarea resturilor 

vegetale , a gunoaielor 

întreţinerea  acostamentelor  

şi repararea gardurilor. 

permanent Beneficiarii 

Legii 416/2011 

     Viceprimar, 

  Gherăescu Felician 

Mihai 

3 Întreţinerea  şanţurilor  şi podeţelor de 

pe raza comunei Oţeleni 

Îndepărtarea resturilor  

vegetale,  a mărăcinilor, a 

gunoaielor, săpături manuale 

permanent Beneficiarii 

Legii 416/2011  

     Viceprimar, 

  Gherăescu Felician 

Mihai 

4 Întreţinerea în sezonul rece a 

drumurilor  comunale  şi judeţene  de 

pe raza comunei Oţeleni 

Îndepărtarea zăpezii cu 

mijloace  manuale precum şi 

împrăştierea  materialelor  

antiderapante. 

Nov - dec - ian. 

Febr. - mart. 

Beneficiarii 

Legii 416/2011  

     Viceprimar, 

  Gherăescu Felician 

Mihai 

5 Lucrări de curăţare manuală  a 

albiilor pârâurilor de pe raza comunei 

Oţeleni 

Îndepărtarea vegetaţiei  

specifice,crescute  în albia 

pârâurilor , îndepărtarea 

gunoaielor  depozitate  în 

aceste zone , decolmatarea , 

săpături manuale. 

permanent Beneficiarii 

Legii 416/2011  

     Viceprimar, 

  Gherăescu Felician 

Mihai 

6 Lucrări de întreţinere  a zonei Îndepărtarea resturilor  permanent Beneficiarii      Viceprimar, 



adiacente a şcolilor şi bisericilor  din 

comuna  Oţeleni  

vegetale , a gunoaielor 

întreţinerea  acostamentelor  

şi repararea  gardurilor.  

Legii 416/2011    Gherăescu Felician 

Mihai 

7 Lucrări de restrângere a deşeurilor 

depozitate  la rampe şi la depozitele  

neconforme  de pe raza  comunei 

Oţeleni 

Colectarea selectivă a 

deşeurilor de materiale  

reciclabile, a deşeurilor  

solide  rezultate în urma  

demolării şi restrângere a 

deşeurilor   

permanent Beneficiarii 

Legii 416/2011  

     Viceprimar, 

  Gherăescu Felician 

Mihai 

8 Lucrări  de întreţinere  a parcului 

comunei Oţeleni  

Curăţat  de  frunze , tăieri  şi 

corecţii de arbori şi arbuşti în 

parcul Oţeleni 

permanent Beneficiarii 

Legii 416/2011  

     Viceprimar, 

  Gherăescu Felician 

Mihai 

9 Lucrări de întreţinere la puţurile 

pentru adăpat animalele din păşunea 

devălmăşie 

Consolidat dig şi curăţat 

puţuri pentru adăpat 

animalele din comună Oţeleni 

permanent Beneficiarii 

Legii 416/2011  

     Viceprimar, 

  Gherăescu Felician 

Mihai 

10 Lucrări de întreţinere la depozitele 

declarate pentru colectare deşeuri 

menajere 

Colectarea, curăţarea, 

amenajarea  gunoiului 

menajer de la punctele special 

amenajate de colectare  

permanent Beneficiarii 

Legii 416/2011  

     Viceprimar, 

  Gherăescu Felician 

Mihai 

11 Alte activităţi  de interes  şi utilitate 

publică  

Asigurarea de combustibil 

solid(lemne), diferite activităţi 

de întreţinere şi reparaţii 

ocazionale de producere  a 

unor fenomene naturale(ploi 

torenţiale , vânt puternic , 

incendii, cutremure, inundaţii) 

etc. 

Intervenţii 

ocazionale 

Beneficiarii 

Legii 416/2011 

     Viceprimar, 

  Gherăescu Felician 

Mihai 

 

 

PRIMAR, 

AIOJOAEI CIPRIAN 


