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PLAN DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

 
Întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare 

și art.67 Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termene de  
realizare 

Resurse Responsabil 

1 

 
 
 
 

Întreţinerea în perioada   
sezonului rece a drumurilor 
comunale şi judeţene de pe 
raza comunei Iveşti 

a) îndepărtarea zăpezii cu  mijloace manuale; 
b) împrăştierea materialelor antiderapante; 
c) îndepărtat zăpada de pe trotuare, alei şi 

spaţii de parcare. 

Lunile 1- 4 şi  
10-12, sau de 
câte ori este 
nevoie 

Persoanele cu 
obligații conform 
Legii nr.416/2001 
și art.67 din Legea 

nr.272/2004 

 
 

Viceprimarul 
comunei 

Iveşti 
 

2 

 
 

Lucrări executate în cadrul 
şcolilor şi grădiniţelor 

a) lucrări de igienizare şi întreţinerea      
curăţeniei; 

b) întreţinerea spaţiilor verzi. 

Permanent 

3 

 
 

Întreţinerea curăţeniei la piaţa 
agroalimentară 

 

a) măturat şi strâns gunoaiele după închiderea 
activității la piaţa agroalimentară; 

b) curăţat canalele şi rigolele de scurgere şi 
colectare a apei pluviale. 

Permanent 

4 

 
 

Întreţinerea platformelor 
betonate de la blocuri 

a) spălat şi curăţat platforma betonată; 
b) cărat gunoiul menajer de la ghenele de 

gunoi. 

Permanent 

5 

 
 
 

Lucrări de întreţinere în zona 
cimitirelor din Iveşti şi Buceşti 

a) îndepărtarea mărăcinişurilor şi a resturilor 
vegetale; 

b) întreţinerea gardurilor(văruire); 
c) igienizarea periodică a cimitirelor prin 

îndepărtarea gunoaielor depuse în zonă. 

Ori de câte 
ori este 
nevoie 



Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termene de  
realizare 

Resurse Responsabil 

6 Întreţinerea DN 25  
a) tăiat iarba, văruit pomii; 
b) descărcat coşuri de gunoi; 
c) întreţinerea curăţeniei în staţiile auto; 
d) curatarea rigolelor si decolmatarea 

şanţurilor pentru preluarea apei pluviale; 
e) plantat arbori si flori pe spaţiile verzi 

adiacente DN 25. 
 

Ori de câte 
ori este 
nevoie 

Persoanele cu 
obligații conform 
Legii nr.416/2001 
și art.67 din Legea 

nr.272/2004 

 

Viceprimarul 
comunei 

Iveşti 
 

7 Igienizarea malurilor râului 
Bârlad 

a) îndepărtarea vegetaţiei specifice crescută în 
albia râului, a materialului lemnos si a 
tuturor obstacolelor din albia raului Barlad; 

b) îndepărtarea gunoaielor adunate în aceste 
zone. 
 

Ori de câte 
ori este 
nevoie 

8 Lucrări de întreţinere la Căminul 
Cultural 

a) cosit iarba, văruit pomi; 
b) plantat flori; 
c) întreţinerea spaţiilor verzi. 

Ori de câte 
ori este 
nevoie 

9 Întreţinere Baze Sportive 
comuna Iveşti: 
-Stadionul comunal 
-Sala de sport Școala 
profesională   
H.Papadat Bengescu  
-Baza Sportivă str. Aviatiei  

a) tăiat iarba, curăţat şanţuri de scurgere; 
b) udarea şi menţinerea în stare bună a 

vegetaţiei; 
c) plantat pomi. 

Ori  de câte 
ori este 
nevoie 

10 Lucrări de întreţinere şi 
ameliorare a suprafețelor de 
păşune comunală, libere de 
contract 

a) îndepărtat resturi vegetale şi mărăcinişuri; 
b) împrăştierea muşuroaielor de pământ; 
c) curăţat de scaieţi; 
d) împrăştiat îngrăşăminte naturale şi chimice. 
 

Ori  de câte 
ori este 
nevoie 

11 Curăţenie în curţile bisericilor 
din Iveşti şi Buceşti 

a) cosit iarba, văruit pomi; 
b) udat iarba, văruit garduri. 
c) indepartat resturi vegetale 

 

Ori  de câte 
ori este 
nevoie 



Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termene de  
realizare 

Resurse Responsabil 

12 Lucrări de curăţare a străzilor 
din Iveşti şi Buceşti 

a) curăţarea rigolelor si şanţurilor marginale; 
b) îndepărtarea resturilor vegetale, a 

gunoaielor şi transportarea acestora în 
locuri special amenajate. 

Permanent 

Persoanele cu 
obligații conform 
Legii nr.416/2001 
și art.67 din Legea 

nr.272/2004 

 
 
 

 

 

Viceprimarul 
comunei 

Iveşti 
 

13 Întreţinerea zonei centrale a 
comunei 

a) măturat şi strâns gunoiul; 
b) plantat pomi şi flori; 
c) tuns iarba şi udat; 
d) întreţinerea spaţiilor verzi; 

Permanent  

 
14 

Întreţinerea zonei adiacente 
CFR inclusiv statiile CFR 

a) tăiat şi curatat spatiile verzi; 
b) taiat maracinisurile din zona 

c) cărat resturile vegetale  de pe zona CFR; 
d) tăiat mărăcinişurile din zonă. 

Ori  de câte 
ori este 
nevoie 

15 Intretinerea si amenajarea 
spatiilor verzi din jurul 
Cabinetelor medicale si a 
Spitalului din comuna 

a) măturat şi strâns gunoiul; 
b) plantat pomi şi flori; 
c) tuns iarba şi udat; 
d) întreţinerea spaţiilor verzi 

Ori  de câte 
ori este 
nevoie 

 
16 

Întreţinerea, cosmetizarea si 
asigurarea pazei parcurilor  din 
comuna Iveşti 

a) tuns şi cărat iarbă; 
b) întreţinere instalaţii joacă; 
c) întreţinere arbuşti. 

Permanent  

17 Lucrari de intretinere a podurilor 
si podetelor 

a) lucrari de despotmolire la poduri si podete 
pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a 
cursurilor de apă 

Ori  de câte 
ori este 
nevoie 

18 Intretinere canalelor de 
desecare si a drumurilor publice 
din extravilan care asigură 
accesul la exploatatiile agricole 

a) tăierea si indepărtarea mărăcinişului din 
canalele de desecare 

b) tăierea şi indepărtarea mărăcinişului de pe 
părţile laterale ale drumurilor publice din 
extravilan care asigură accesul la 
exploataţiile agricole 

 

Ori  de câte 
ori este 
nevoie 

19 Intreţinerea suprafeţelor pe care 
sunt depozitate sporadic deşeuri 
inerte 

a) colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile 

b) ridicarea deşeurilor colectate 

c) asigurarea zilnică a pazei in vederea 
depozitării ilegale a deşeurilor 

 

Ori  de câte 
ori este 
nevoie 

Persoanele cu 
obligații conform 
Legii nr.416/2001 
și art.67 din Legea 

nr.272/2004 

 



Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termene de  
realizare 

Resurse Responsabil 

20 Intreţinerea şi asigurarea pazei 
la amenajarea „Festivalul viei şi 
vinului” 

a) văruit pomi 
b) intreţinerea spaţiilor verzi din incintă 

c) asigurarea pazei pe timpul zilei, pentru 
prevenirea sustragerii sau degradării 
bunurilor; 

Ori  de câte 
ori este 
nevoie 

Persoanele cu 
obligații conform 
Legii nr.416/2001 
și art.67 din Legea 

nr.272/2004 

 

Viceprimarul 
comunei 

Ivești 
21 Toaletarea periodică a copacilor 

care ating firele electrice 

a) tăiat crengi 
b) strâns şi transportat crengi 
c) curăţenia pe frontul de lucru 

Ori  de câte 
ori este 
nevoie 

22 Colectarea periodică a 
deşeurilor aruncate pe drumurile 
publice 

a) colectarea hârtiilor şi a altor deşeuri de pe 
trotuare 

Ori  de câte 
ori este 
nevoie 

 
NOTĂ: 
 
Evidenţa repartizării orelor de muncă va fi asigurată de  Serviciul Public de Asistenţă Socială. 
Evidenţa efectuării orelor de muncă va fi asigurată de Viceprimarul Comunei Iveşti. 
Instructajul  privind normele de sănătate şi securitate a muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni de interes local, se va efectua de către 
responsabilul SSM și verificarea instructajului va fi monitorizată de personalul Serviciului Public de Asistență Socială care are în evidență persoanele cu 
obligația efectuării orelor de muncă. 
            

 
  P R I M A R ,          SECRETAR GENERAL, 
 
  Gheoca Maricel          Toma Zanfirica 

 


