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                                                                                               ANEXA NR. 1 

                                                                                                  la H.C.L. Oncesti nr. 4/31.01.2020 

           

PLAN DE LUCRĂRI 

 

ce vor fi efectuate in anul 2020 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social 

potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 

         La intocmirea Planului de lucrari pentru anul 2020, s-a avut in vedere numarul de persoane 

posibil apte de munca pentru aceasta perioada. 

         In anul 2020, avem un numar de aproximativ 100 persoane posibil apte de munca. 

         La intocmirea planificarii  orelor de munca pe persoana, se are in vedere nivelul cuantumului 

ajutorului social pe care il primeste fiecare beneficiar. 

         In functie de numarul de zile lucratoare s-a conceput Planul de lucrari pentru anul 2020, dupa 

cum urmeaza: 

         - lucrari de intretinere a drumurilor comunale si satesti si lucrari de intretinere santuri adiacente 

drumurilor comunale prin decolmatarea acestora si ridicarea pietrei de pe marginea drumului pe 

mijlocul acestuia pentru refacerea acostamentului; 

         - lucrari specifice perioadei de iarna (deszapezit), administrat material antiderapant (nisip, sare); 

         - curatarea aleilor si trotuarelor de zapada si gheata, adunatul in gramezi si transportul; 

         - lucrari de intretinere si curatare a terenurilor de resturi vegetale, crengi si ramuri cazute 

constand in taieri vegetatie forestiera (macesi, maracinisuri); 

         - lucrari de igienizare spatii si terenuri apartinand domeniului public si privat al Comunei 

(reparatii, varuit imprejmuiri, curatarea terenurilor de resturi vegetale, etc.); 

         - lucrari de desfundat podete prin decolmatarea depunerilor materiale din aluviuni; 

         - vopsit, varuit borduri, garduri, poduri, podete si pomi de pe zona drumului judetean si a 

drumurilor comunale; 

         - curatat si adunat gunoaiele de orice fel de pe raza Comunei Oncesti, incarcatul in carute, 

transportul si depozitatul in zone special amenajate; 

         - intretinere spatii verzi prin: defrisare arbusti crescuti rasleti;  cosirea vegetatiei ierboase si 

transportul acestora; ingrijirea peluzelor cu gazon, flori; transport deseuri; 

         - plantarea puietilor de arbori si pomi;                                                   

         - prasitul cu sapa la 6-8 cm adancime intre pomii plantati;                      

         - taieri de corectare a coroanei la arbori;                                               

         - strângerea in gramezi a ramurilor taiate;                                              

         - scoaterea din radacina a pomilor cu circumferinta de peste 25 cm, crescuti razleti; 

         - curatarea paraului Berheci - 10 km pe intrega perioada a anului  de vegetatie ierboasa si 

lemnoasa, si alte gunoaie rezultate din revarsarea paraului;  

         - curatarea cursurilor  de apa si torentilor din sat; 

         - curatarea si intretinerea cimitirelor din comuna si a zonelor limitrofe acestora; 

         - taiatul si spartul lemnelor in bucati pentru incalzire; 

         - asezatul lemnelor in stive;                                                                      

         - acordare de ajutor persoanelor varstnice si cu deficiente grave care sunt singure – ingrijire 

personala, menaj, consiliere, gradinarit, alte servicii; 

         - efectuarea de activitati cu ocazia realizarii anumitor investitii pe raza comunei unde este 

necesara prestarea unei munci necalificate; 

         - amenajarea unor trepte de impotmolire pe ravenele de pe versanti in vederea combaterii 

eroziunii; 

         -executarea de reparatii curente la institutiile din administrarea Consiliului Local, precum si la 

institutiile de invatamint de pe raza Comunei; 

         - intretinerea statiilor de asteptare a mijloacelor de transport in comun; 

         - alte lucrari de interes general, atunci cand acestea sunt necesare pe parcursul anului. 

         NOTA: Activitățile menționate mai sus pot fi efectuate si de către persoanele obligate să 

presteze activitati in folosul comunitatii prin Sentinte civile. 
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                                                                                   ANEXA NR. 1a) 

                                                                                                     la PLANUL DE LUCRĂRI 

                                                                                                         (H.C.L. Oncești nr. 4/31.01.2020) 

 

NORME DE LUCRU 

specifice sectorului de  gospodărire comunală 

 

1. Decolmatarea  santurilor de scurgere a apelor                                1muncitor -1 m³ 

2. Transport resturi menajere cu caruta la 1-2 km                               1 muncitor -2,5 m³ 

3. Defrisarea manuala a pasunilor cu maracini si spini                       1 muncitor -150 m² 

4. Doborirea arborilor si taiatul in bucati curatate de crengi, 

      incarcat si descarcat in/din caruta si depozitat                                      1 muncitor -2 m³ 

5. Curatarea pajistilor de pietre, cioate si resturi vegetale                  1 muncitor -1500 m² 

6. Taierea si imprastierea musunoaielor naturale cu sapa                   1 muncitor -1000 m² 

7. Sapat santuri pt. scurgerea apei cu talveg de 1/1                             1 muncitor -10-15 ml 

8. Extragerea de brazde cu iarba de 20/25cm                                      1 muncitor -30 m² 

9. Curatarea terenului de frunze, crengi si resturi vegetale                 1 muncitor -1500 m² 

10. Curatat zapada cu lopata, stringerea in gramezi si transport           1 muncitor -100 m² 

11. Plantat gard viu in santuri cu toate lucrarile pregatitoare                1 muncitor -10 ml 

12. Prasit manual cu sapa                                                                      1 muncitor - 500 -1000 m² 

13. Cositul ierbii cu coasa si adunatul ei                                               1 muncitor - 0,2- 0,3 ha 

14. Transportul gunoaielor si resturilor menajere cu caruta                  1 carutas - 800 kg 

15. Sapatul si nivelatul pamintului pentru sadirea plantelor                 1 muncitor - 250 m² 

16. Taiatul si spartul lemnelor in bucati pt. incalzire                            1 muncitor -2,5 -3,5 m³ 

17. Asezatul lemnelor in stive                                                               1 muncitor -15- 18 m² 

18. Plantatul florilor in straturi sau peluze                                            1 muncitor -1000- 1500 fire 

19. Executarea manuala a straturilor pt. plantat                                    1 muncitor -300-400m² 

20. Udatul florilor cu furtunul                                                               1 muncitor -5000 plante 

21. Plivitul buruienilor din straturile de flori                                         1 muncitor -350m² 

22. Saparea  gropilor de 25/25 cm pt. plantat trandafiri si arbusti        1 muncitor -150 buc. 

23. Saparea gropilor de 80/80 cm pt. plantat arbori si pomi                 1 muncitor -8-10 buc.  

24. Plantarea puietilor de arbori si pomi                                               1 muncitor -50-70 pomi 

25. Prasitul cu sapa la 6-8 cm adincime intre pomi plantati                  1 muncitor -500- 600 m² 

26. Taieri de corectare a coroanei la arbori                                           1 muncitor -20-30 pomi 

27. Stringerea in gramezi a ramurilor taiate                                          1 muncitor -0,5 ha 

28. Stringerea zapezii in jurul pomilor                                                 1 muncitor -100-140 pomi 

29. Varuirea tulpinilor pomilor                                                              1 muncitor -100-150 pomi 

30. Scosul din radacina a pomilor cu ø de peste 25cm                          1 muncitor -5 buc. 

31. Stropitul plantelor cu vermorelul contra bolilor si daunatorilor 

            in timpul perioadei de vegetatie                                                     1 muncitor - 200 l/0,2 ha   

32. Strinsul finului cosit cu grebla                                                         1 muncitor -0.3-0.4 ha 

33. Acordare de ajutor persoanelor varstnice si cu deficiente grave  

            care sunt singure – ingrijire personala, menaj, consiliere, gradinarit,  

            alte servicii                           1 persoana/1 bolnav/zi 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

               CONSILIER LOCAL,                                                SECRETAR GENERAL, 

                   MAFTEI IOAN                                              OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 
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                                                                                                                       ANEXA NR. 1b) 

                                                                                                      la PLANUL DE LUCRĂRI 

                                                                                                     (H.C.L. Oncesti nr. 4/31.01.2020) 

 

PLANIFICAREA ANUALĂ A LUCRĂRILOR 

ce vor fi executate cu beneficiarii de ajutor social in anul 2020 

 

 

Nr. crt. Denumirea lucrarii Volum lucrare Nr. zile 

 

1. Curatat si  adunat gunoaiele de orice fel de 

pe raza Comunei Oncesti, incarcatul in 

carute si transportul in locuri special 

amenajate (zilnic). 

 

40 ha 

 

800 

2. Maturatul stradutelor, aleilor si trotuarelor, 

strangerea deseurilor, igienizarea spatiilor si 

incintelor ce apartin domeniului public si 

privat din Comuna. 

 

10 ha 

 

100 

3. Igienizarea spatiilor si incintelor ce apartin 

domeniului public si privat din Comuna. 
300 m.p 150 

4 Curatarea terenurilor de resturi vegetale, 

crengi si ramuri cazute 
30 ha 200 

5. Curatarea aleilor si trotuarelor de zapada si 

gheata, adunatul in gramezi si transportul, 

daca este cazul 

4 ha 100 

6. Decolmatarea  santurilor de scurgere  a  

apelor pluviale 
20 m. c. 60 

7. Intretinerea spatiilor verzi (parcuri, terenuri 

ce apartin scolilor, dispensar, Camin 

cultural, târg comunal) 

 

2 ha 

 

100 

8. Vopsit(varuit) borduri, garduri, pomi - 100 

9. Acordat ajutor persoanelor varstnice aflate 

in dificultate 
- 100 

10. Alte activitati ce reies din Planul de lucrari - 450 

 TOTAL  2.160 
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