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                                                                                                                       Anexa nr. 1 
                                                                                   la Hotărârea Consiliului Local Miceștii de Câmpie nr. ___/____.01.2022  
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
întocmit în conformitate cu prevederile art.28 (2) din HG nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 
Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse Termene de 
realizare 

Resurse Responsabili 

1.   Lucrări de întreţinere a 
centrului civic al comunei 
Miceștii de Câmpie  

Îndepărtarea resturilor vegetale,a 
mărăcinişurilor,a gunoaielor, 

întreţinerea acostamentelor etc. 

  
permanent 

Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

 Viceprimarul     
comunei Miceștii 
de Câmpie  

2.   Lucrări de întreţinere a 
zonelor adiacente şcolilor şi 
căminelor culturale din 
satele M iceștii de Câmpie, 
Fântânița și Visuia   

Curăţarea şanţurilor de scurgere a 
apei rezultată din ploi şi 

zăpezii,îndepărtarea resturilor 
vegetale,a gunoaielor,întreţinerea 

acostamentului,vopsirea şi repararea 
gardurilor etc. 

 
 
 permanent 

 
Beneficiarii 

Legii 
nr.416/2001 

 
Viceprimarul     
comunei Miceștii 
de Câmpie 

3.   Lucrări de curăţare a 
resturilor vegetale aflate pe 
marginea drumurilor 
comunale şi a DJ 162 

Curăţarea şanţurilor de scurgere a 
apei rezultată din ploi şi 

zăpezi,îndepărtarea resturilor 
vegetale,a mărăcinişurilor,a 

gunoaielor,întreţinerea 
acostamentelor etc. 

 
 
 permanent 

 
Beneficiarii 

Legii 
nr.416/2001 

Viceprimarul     
comunei Miceștii 
de Câmpie 

4.   Intreţinerea şanţurilor de  
scurgere a apei 

Îndepărtarea resturilor vegetale,a 
mărăcinişurilor,a gunoaielor,săpat 

şanţuri etc. 

 
 

permanent 

 
Beneficiarii 

Legii 
nr.416/2001 

 
Viceprimarul     
comunei Miceștii 
de Câmpie 

5.   Lucrări de întreţinere în 
incinta curţilor instituţii lor 
publice din comuna Miceștii 
de Câmpie  (primărie, şcoli, 
dispensarul uman etc.) 

- Îndepărtarea resturilor 
vegetale,a mărăcinişurilor,a 

gunoaielor, 
întreţinerea acostamentului, 

vopsirea cu var şi repararea gardului, 

 
 
 

permanent 

 
Beneficiarii 

Legii 
nr.416/2001 

Viceprimarul     
comunei Miceștii 
de Câmpie 
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- Pe timpul iernii: lucrări de 
dezăpezire a căilor de acces la 

instituții (primărie, cămine culturale) 
etc. 

6.   Lucrări de demolare a 
construcţii lor dezactivate 
din domeniul privat al 
comunei 

Demolarea propriu-zisă,selecţia 
materialelor refolosibile,transferul 

acestora către locuri special 
amenajate,pregătirea terenului în 
vederea redării unei noi destinaţii 

 
intervenţii 
ocazionale 

 
Beneficiarii 

Legii 
nr.416/2001 

Viceprimarul     
comunei Miceștii 
de Câmpie 

7.   Lucrări de strângere a 
deşeurilor aruncate de-a 
lungul drumurilor comunale 
şi a DJ 162 

Colectarea selectivă a deşeurilor din 
materiale reciclabile,a deşeurilor 

solide 

 
 

permanent 

 
Beneficiarii 

Legii 
nr.416/2001 

Viceprimarul     
comunei Miceștii 
de Câmpie 

8. Dezăpezirea spațiilor ce 
aparțin domeniului public al 
comunei Miceștii de Câmpie  

Lucrări de dezăpezire a căilor de acces 
la instituții (primărie, cămine 

culturale) etc. 

 
 

permanent 

 
Beneficiarii 

Legii 
nr.416/2001 

Viceprimarul     
comunei Miceștii 
de Câmpie 

9. Alte activităţi de interes şi 
util itate publică 

Diferite activităţi de întreţinere şi 
reparaţii ocazionate de producerea 

unor fenomene naturale (ploi 
torenţiale,vân, etc) 

intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Viceprimarul     
comunei Miceștii 
de Câmpie 

10. Alte lucrări dispuse de 
conducerea Primăriei 
comunei Miceștii de Câmpie 

Diferite activități apărute inopinat 
 

intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Viceprimarul     
comunei Miceștii 
de Câmpie 

 

      Viceprimar            Responsabil asistență socială,  

   Bendean Dumitru                                                        Egri-Kasonyi Ildiko-Eva  

 


