
JUDEŢUL HUNEDOARA 
     ORAŞUL HAŢEG 
    CONSILIUL LOCAL                                                                                                                

Anexa la proiectul de hotarâre nr.222/2021      

PLANUL DE ACŢIUNI  ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
ce urmează a fi executate de beneficiarii  de ajutor social în condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu                                         

modificările şi completările ulterioare, pe anul 2022 
 

 

          Actiuni  
Ianuarie 

2022 
Februarie 

2022 
Martie 
2022 

Aprilie 
2022 

Mai 
2022 

Iunie 
2022 

Iulie 
2022 

August 
2022 

Septembrie 
2022 

Octombrie 
2022 

Noiembrie 
2022 

Decembrie 
2022 

Responsabil 

1-Asigurarea curateniei in 
zona locurilor de agrement din 
preajma raurilor, a 
amenajarilor hidroenergetice, 
de pe raza orasului Hateg; 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP 
 

2-Activitati in folosul 
caminelor de copii si batrani, 
creselor, gradinitelor, scolilor 
spitalului si a altor asezaminte 
social culturale; 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP 
 

3-Efectuarea unor lucrari de 
amenajare si intretinere a 
bunurilor imobile ale 
domeniului public si privat al 
orasului, care nu presupun 
munca calificata altele decat 
cele delegate, in conditiile 
legii; 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP 
 

4-Lucrări de amenajare si de 
intretinere a parcurilor 
(maturare, strans hartii, strans 
frunze, ingrijire teren joaca 
pentru copii, vopsit, adunat 
crengi) 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP 
 

5-Lucrări de curatare a 
pasunilor, a fanetelor si a 
terenurilor virane din orasul 
Hateg si a satelor 
apartinatoare. 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP 
 

6-Lucrări de curăţare manuală 
şi decolmatare a paraielor, 
canalelor, santurilor, 
podurilor, podetelor si a 
cursurilor de apă; 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP 
 

7- Actiuni forestiere (taiat 
lemne, spargere lemne, 
aranjare şi stocare a lemnelor) 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP 
 

8-Degajarea terenurilor             Funcţionari cu atribuţii din 



proprietate publica si privata a 
orasului de zapada si gheata in 
timpul iernii; 

cadrul DAS şi ADPP 
 

9-Actiuni in cadrul  
programelor de sustinere 
sociala cu alimente, produse 
de igiena etc (ambalare, 
distribuire, curatenie) 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS  
 

10-Activităţi în cazul 
evenimentelor cu impact 
climatic (canicula, inundatii, 
vant puternic, ploi torentiale) 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP, 
Protectie civilă, SVSU 
 

11-Actiuni de amenajare si 
pregatire a orasului Hateg si a 
satelor inconjuratoare pentru 
sarbatorile legale (Craciun, 
Paste, Ziua Eroilor, zilele 
orasului Hateg etc); 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul ADPP 
 

12-Activităţi de asigurare a 
instructajului privind normele 
de tehnică a securitaţii muncii 
pentru toate persoanele care 
prestează actiuni ori lucrări de 
interes local; 

            Funcţionari cu atribuţii în 
materie de protecţia muncii 
 

13-Sprijin la nevoie in 
lucrările de amenajare si de 
intretinere a soselelor, strazilor 
din orasul Haţeg precum şi  a 
satelor (maturare,  strans 
hartii, strans frunze, vopsit 
borduri, vopsit banci, de 
curăţare a resturilor vegetale, 
incarcarea gunoiului rezultat 
de la curatenie); 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul ADPP 
 

14-Sprijin la nevoie in 
lucrările de întreţinere a  
acostamentului, scuarurilor, si 
zonelor verzi (maturare, strans 
hartii, strans frunze, sapare, 
greblare, plantare flori si 
plantare arbori si arbusti, 
udare,  varuirea pomilor de pe 
raza localitatii);  

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul ADPP 
 

15-Sprijin la nevoie in 
lucrările de curatenie  şi 
întreţinerea targului  de 
animale  si a pietelor din 
oraşul Hateg; 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP 
 

16-Sprijin la nevoie in 
lucrările de amenajare  si 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP 



întreţinere a  cimitirului din 
oraşului Hateg (cosit, strans 
iarba, strans crengi, transport 
gunoi rezultat); 

 

17-Sprijin la nevoie in 
lucrările din sera, pregătirea 
solului din rondouri pentru 
flori, prin săpare, greblare în 
vederea plantării florilor de 
sezon); 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP 
 

18-Alte activitati din cadrul 
salubritatii 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS şi ADPP 
 

19-Alte activitati specifice 
asistentei sociale; 
 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS  
 

20-Alte activitati din cadrul 
primariei sau a institutiilor 
partenere; 
 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS, ADPP, alte 
structuri. 
 

21-Alte activitati ce se impun 
in functie de necesitatile ce 
apar la un moment dat; 

            Funcţionari cu atribuţii din 
cadrul DAS, ADPP, alte 
structuri. 

 
 

Haţeg,  17 decembrie 2021 
 
 
 

INIŢIATOR, 
Primar, 

Adrian-Emilian PUŞCAŞ 
 

 


