
Anexa  la H.C.L. nr.4 / 2015 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2015 
întocmit în conformitate cu prevederile art.6, alin. (7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat , cu 

modificările şi completările ulterioare. 
Nr. 
crt. 

OBIECTIV Acţiuni şi măsuri intreprinse Termen de 

realizare 

Resurse Persoane 

responsabile 

1. Întreţinerea terenului de fotbal al 
comunei Apa 

Tăiat iarbă, trasat, curăţat şanţuri, reparaţii garduri 
şi vestiar, etc. 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

2. Întreţinerea albiei pârâului Siinel Îndepărtarea resturilor vegetale,mărăcinişurilor, 
transportarea lor, îndepărtarea gunoaielor şi 

depozitarea lor, plantarea de arbori. 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

3. Întreţinerea albiei râului Someş  Îndepărtarea resturilor vegetale, transportarea lor,   
îndepărtarea gunoaielor şi depozitarea lor 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

4. Întreţinerea străzilor de acces la 
zona  Balastiera Apa  

Îndepărtarea resturilor vegetale, mărăcinişurilor, 
transportarea lor,  îndepărtarea gunoaielor şi 

depozitarea lor 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

5. Lucrări de întreţinere în zona 
cimitirelor din satele Apa şi 

Someşeni 

Îndepărtarea marăcinişurilor, a resturilor vegetale, 
întreţinerea gardurilor, etc. 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

6. Întreţinerea zonei Mănăstirea 
Lunca Apei 

Îndepărtarea resturilor vegetale, transportarea lor,  
îndepărtarea gunoaielor şi depozitarea lor 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

7. Întreţinerea zonelor centrale din 
satele Apa şi Someşeni (cămin 

cultural, dispensar uman, 
parcuri, scoli, grădiniţe, clădiri 

proprietate a comunei Apa ) 

Îndepărtarea resturilor vegetale,mărăcinişurilor, a 
gunoaielor, întreţinerea gardurilor, etc. 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

8. Lucrări de întreţinere a zonelor 
adiacente şcolilor şi grădiniţelor 

din satele Apa şi Someşeni 

Curăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultate 
din ploi şi zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, 

gunoaielor, alte lucrări de reparaţii necesare 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

9. Întreţinerea canalelor de 
scurgere de pe teritoriul comunei 

Apa 

Îndepărtarea resturilor vegetale, transportarea lor, 
decolmatarea, săpături mecanice şi manuale, 

îndepărtarea gunoaielor şi depozitarea lor 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

10. Lucrări de curăţare a resturilor 
vegetale,mărăcinişurilor aflate 

pe marginea drumurilor 
comunale, judeţene şi naţionale  

Curăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultate 
din ploi şi zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, 
gunoaielor, întreţinerea acostamentelor, alte lucrări 

de reparaţii necesare 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 



11. Lucrări de întreţinere în incinta 
curţilor curţilor instituţiilor 

publice din comuna Apa 

Îndepărtarea resturilor vegetale, curăţarea de 
mărăcinişuri, transportarea lor,  îndepărtarea 

gunoaielor şi depozitarea lor 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

12. Întreţinerea permanentă a 
drumurilor comunale şi a 
străzilor din comuna Apa 

Astuparea gropilor cu agregate de balastieră, 
repararea unde este nevoie a drumurilior după 

fiecare actiune a autogrederului din dotarea 
primăriei 

Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

13. Lucrări de demolare a 
construcţiilor dezactivate din 
domeniul public şi privat al 

comunei Apa 

Demolarea propriu-zisă, selectarea materialelor 
refolosibile şi transportul acestora către locuri 

special amenajate, pregătirea terenurilor în vederea 
redării unei noi destinaţii 

Intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

14. Alte activităţi de interes şi 
utilitate publică 

Diferite activităţi de întreţinere şi reparaţii 
ocazionate de producerea unor fenomene naturale 
(ploi torenţiale, vânt puternic, incendii, cutremure, 

inundaţii)  

Intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

15. Intreţinerea în sezonul rece a 
drumurilor comunale şi străzilor 

de pe raza comunei Apa 

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice şi 
manuale, improştierea materialelor antiderapante, 

etc. 

Intervenţii 
ocazionale 

Buldoexcavatorul din 
dotarea primăriei 

Beneficiarii Legii 416/2001 

Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 

16. Lucrări de curăţare a covorului 
asfaltic  

Va fi măturat covorul asfaltic când situaţia o va 
impune 

Intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 Dărăban Vasile 
Horvat Arpad 
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