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PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
Întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2021 
 
 
 
Nr. 
Crt 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termene de 
realizare 

Resurse Responsabili 
 
 

1. Curaţarea şi întreţinerea în sezonul rece a 
căilor de acces din faţa instituţiilor publice 
din comună 
 

-lucrări specifice perioadei de iarnă , deszăpezit 
şi administrat material antiderapant. 

Lunile de iarnă Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 

2. Lucrări de curăţare a resturilor vegetale 
aflate pe marginea drumurilor comunale şi 
judeţene pe raza comunei Budeşti 

-curăţarea şanţurilor de scurgere a apei 
rezultate din ploi şi zăpezi, îndepărtarea 
resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a 
gunoaielor, întreţinerea acostamentelor. 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 

3. Lucrări de întreţinere şi de curăţare în 
incinta curţilor instituţiilor publice din 
comuna Budeşti: Primărie, Cămine 
culturale, Capela mortuară. 

-maturat şi strâns gunoaie, 
-fasonat arbori, 
-sapat şi udat flori, plante ornamentale, gazon. 
-lucrari de înteţinere a spaţiilor cu flori, 
-văruit pomi şi borduri,podeţe, 
-cosit si greblat iarba. 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 

4. Lucrări de curăţare manuală a albiei râului  
Budeşti. 

-îndepărtarea gunoaielor menajere de pe albia 
râului Budeşti, Budeşti-Fânaţe,Ţagu şi Ţăgşoru. 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 
5. Decolmatarea şanţurilor, rigolelor şi 

canalelor de preluare a apelor pluviale din 
domeniul public şi privat al comunei Budeşti 

-îndepărtarea gunoaielor depozitate în aceste 
zone,decolmatare, săpături manuale; 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 
6. Salubrizarea locurilor publice unde se 

constată depozitarea necontrolată de 
deşeuri. 

-colectarea selectivă a deşeurilor, lucrări de 
curăţenie pe lângă containere. 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 



7. Alte activităţi de întreţinere şi utilitate 
publică 

-intervenţia pentru eliminarea efectelor în cazul 
situaţiilor de urgenţă. 
-diferite activităţi de întreţinere şi reparaţii 
ocazionate de producerea unor fenomene 
naturale (ploi torenţiale, vânt puternic , incendii, 
cutremure,  inundaţii). 

Intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Şef SVSU la nivelul 
comunei Budeşti 

8.  Asigurarea instructajului privind normele de 
tehnica securităţii muncii pentru toate 
persoanele care prestează acţiuni sau 
lucrări de interes local 

 Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Responsabilul cu 
atributii pe linie de 

securitate si 
sanatate în muncă in 

care va efectua 
instructajul de 

protectie a muncii 
9. Efectuarea curăţeniei în incinta Căminelor 

culturale de pe raza comunei Budeşti 
- ştergerea gemurilor în interior şi exterior, 
măturatul şi spălatul pardoselelor, igenizarea 
grupurilor sanitare, curăţatul uşilor interior şi 
exterior, etc,. 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 

10. Infrumuseţare în centrul de comuna si in 
satele apartinatoare. 

-plantare si intreţinere arbusti ornamentali, flori, 
varuit pomi, banci . 

Lunile de 
primavară ,vară, 

toamnă 

Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 
11. Lucrări de întreţinere şi curăţirea pieţei şi a 

târgului de animale 
- maturat şi strâns gunoaie, 
- cosit si greblat iarba. 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 
12. Întreţinerea parcurilor comunale. - maturat şi strâns gunoaie, 

- cosit si greblat iarba. 
- reparat garduri. 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 
13. Lucrări de întreţinere a păşunilor comunale - defrişat arbuşti Lunile de 

primăvară 
Beneficiarii 

Legii 
nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 
14. Alte actiuni sau lucrari de interes local 

aprobate de primar 
 Permanent Beneficiarii 

Legii 
nr.416/2001 

Berariu Dorinel 
Guard  

 
                               
 


