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ROMÂNIA                                                                                                                                               ANEXA   

JUD. SATU MARE                                                                                                          LA HOTĂRÂREA NR. 173/2019 

ORAŞUL TĂŞNAD  

CONSILIUL LOCAL  
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2020 
 

        

Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termen de 

realizare 

Resurse Responsabili 

    1 Întreţinere spaţii verzi din oraşul 

Tăşnad 

Îndepărtarea resturilor vegetale, adunarea corpurilor 

străine. 

Încărcarea şi transportul gunoaielor.  

Săpătură manuală şi greblat în rondourile de flori. 

Plantare de arbuşti şi pomi fructiferi, flori. 

Văruirea pomilor din domeniul public al oraşului. 

Adunat frunze uscate în parcuri. 

 

Permanent 

 

Permanent 

Lunile 3-4 

Lunile 3-4 

   Lunile 3-4 

  Lunile 9-11 

Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

    2 Întreţinerea cartierelor: Nicolae 

Iorga, Zorilor şi Victoriei din 

oraşul Tăşnad 

Adunat gunoaie,  încărcat şi transportat.   

Curăţenie şi reparaţii la terenurile de joacă din 

cartiere.  

Curăţirea punctelor de colectare a deşeurilor 

menajere din cartierele oraşului.      

                                  

Permanent 

Permanent 

 

Permanent 

Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

   3  Întreţinerea  str. Petru Maior Adunat gunoaie, încărcat şi transportat. 

Împrăştiat piatră spartă. 

Permanent 

Ocazional 

Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

   4 Lucrări de întreţinere  în incinta  

clădirilor şi instituţiilor publice 

Adunat gunoaie din incinta  Casei de cultură şi 

Cinematograf. 

Adunat corpuri străine  din jurul Centrului de 

Sănătate şi Spitalului. 

Adunat gunoaie din incinta instituţiilor de 

învăţământ. 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Permanent 

Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 
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   5 Întreţinere baze sportive din 

oraşul Tăşnad 

Cosirea manuală sau mecanică a gazonului de la 

Stadion, 

Adunat gunoi de sub tribună curăţirea terenului  

de lângă gard. 

Adunat corpuri străine din jurul Sălii de sport, 

încărcat şi transportat la groapa de gunoi.  

Lunile 5-7-9 

 

Permanent 

 

Permanent 

Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

  6 Întreţinerea Pieţei de pe strada 

Lăcrămioarelor din oraşul 

Tăşnad 

Adunat corpuri străine, încărcat şi transportat la 

groapa de gunoi. 

 Curăţat pe lângă gard, cosit gazon manual, reparat 

gard. 

Permanent 

 

Lunile 5-8 

Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

  7 Lucrări de întreţinere în zona 

cimitirelor din oraşul Tăşnad şi 

din satele Cig, Sărăuad, Valea 

Morii şi Blaja. 

Îndepărtarea  mărăcinişurilor, a resturilor vegetale, 

întreţinerea gardurilor. 

Permanent Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

  8 Întreţinerea amenajărilor de 

drenaj din Dealul Pisicii din 

oraşul Tăşnad  

Curăţirea şanţului de gardă  în lungime de 105 m, 

de aluviuni 

Curăţirea şanţului de descărcare  în lungime de 71m 

Curăţirea drumului de acces 

Decolmatat cămine de vizitare la canalizarea 

pluvială din  zonă 

Curăţirea marginii drumului de acces  

Degajarea suprafeţei totale de 3 ha a zonei, de 

corpuri străine.  

 

Lunile 3-8 Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

  9 Întreţinerea  şanţurilor de 

scurgere  

a apelor pluviale în raza oraşului 

Tăşnad şi în raza satelor Cig, 

Sărăuad, Valea Morii şi Blaja 

Îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a 

gunoaielor, săpături manuale. 

Permanent Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

 10 Lucrări de întreţinere a  

acostamentului pe lungimea 

drumurilor din administrarea 

oraşului. 

Curăţarea resturilor vegetale aflate la marginea 

drumurilor, adunat gunoaie, încărcat gunoaie în 

mijloace de transport, transportat gunoaie la groapa 

de gunoi a oraşului. 

 

 

Permanent Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

 

 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 
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11  Întreţinerea zonei centrale a 

satelor Cig, Sărăuad, Blaja , 

Valea Morii.  

Îndepărtarea  resturilor vegetale,  a mărăcinişurilor, 

a gunoaielor în jurul căminului cultural, bisericii şi 

şcolii, vopsirea şi reparaţia gardurilor. 

 

Permanent Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

 12 Întreţinerea Zonei de Agrement 

din oraşul Tăşnad și a fostei sere 

din zona Ștrandului Termal. 

 Îndepărtarea resturilor vegetale ,adunat corpuri 

străine şi gunoi 

Permanent Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

 13 Asigurarea depozitelor de 

combustibil solid. 

Tăiat, încărcat, şi transportat lemne pentru foc din 

pădurea oraşului, necesare pentru încălzirea 

unităţilor de învăţământ 

din oraş şi satele aparţinătoare. 

Crăpat , tăiat şi depozitat lemne pentru foc.  

 

Ocazional Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

14 Alte activităţi  de interes şi 

utilitate  

publică. 

Diferite activităţi de întreţinere şi reparaţii 

ocazionate de producerea unor fenomene naturale 

(ploi torenţiale, vânt puternic), împrăştiat piatră 

spartă, săpături manuale etc. 

 

Ocazional Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

15 Întreţinere poduri pe raza 

oraşului Tăşnad şi a satelor 

aparţinătoare 

Decolmatarea podurilor Ocazional Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 

16 Întreţinerea  în sezonul rece  a 

drumurilor, aleilor şi trotuarelor 

de pe raza oraşului Tăşnad şi de 

pe raza satelor aparţinătoare. 

 Îndepărtarea  zăpezii cu mijloace mecanice şi 

manuale, încărcarea zăpezii  în mijloace de 

transport, împrăştierea materialelor antiderapante. 

Lunile 10-12 

1-3 

Beneficiarii  

legii 416/ 2001 

 

Viceprimarul 

orașului Tășnad 

și doamna 

Hegyesi Ileana 
       NOTA : Luna 1= ianuarie – Luna 12 = decembrie 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. EUGEN LATEȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


