
                  ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL Anexa la H.C.L. nr. 79/2018  

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2019

Nr.
crt

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termen de
realizare*

Resurse Responsabil

1
Întreţinerea bazei sportive,

comuna Valea Crişului
Tăiat iarba, curăţat şanţuri de scurgere, reparaţii
gard, etc.    permanent

Beneficiarii
Legii

416/2001

Viceprimar
Karácsony László

2

Lucrări de curăţare
manuală a albiilor

pârâurilor de pe raza
comunei

Îndepărtarea vegetaţiei specifice, crescute în 
albia pârâurilor, îndepărtarea gunoaielor 
depozitate în aceste zone, decolmatare, săpături 
manuale    

permanent
Beneficiarii

Legii
416/2001

Viceprimar
Karácsony László

3
Lucrări de întreţinere zona
cimitirelor din satele Valea

Crişului şi Calnic

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

Beneficiarii
Legii

416/2001

Viceprimar
Karácsony László

4

Întreţinere zona centrală a
satului Valea Crişului

(cămin cultural, dispensar
uman,parc,şcoală )

Zugrăveli interioare şi exterioare, îndepărtarea 
resturilor vegetale a mărăcinişurilor, 
întreţinerea gardurilor, plantare de arbuşti şi 
pomi fructiferi, flori, etc.      

permanent
Beneficiarii

Legii
416/2001

Viceprimar
Karácsony László

5
Lucrări de întreţinere a

centrului civic din satul de
reşedinţă al comunei

Îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, 
întreţinerea acostamentelor, vopsirea şi 
reparaţia gardurilor, etc.    

permanent
Beneficiarii

Legii
416/2001

Viceprimar
Karácsony László

6

Lucrări de întreţinere a
zonei adiacente Şcolii cu
clasele I – VIII Kalnoky
Ludmilla Valea Crişului

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

permanent
Beneficiarii

Legii
416/2001

Viceprimar
Karácsony László

7
Lucrări de întreţinere a

curţii casei mortuare

Îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, 
întreţinerea acostamentelor, vopsirea şi 
reparaţia gardurilor, etc.    

permanent
Beneficiarii

Legii
416/2001

Viceprimar
Karácsony László



8

Lucrări de întreţinere a
acostamentului pe

lungimea drumurilor
comunale şi judeţene aflate

pe raza localităţii Valea
Crişului

Îndepărtarea mâlului şi a altor resturi rămase în 
aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate 
din precipitaţii    

Permanent
Beneficiarii

Legii
416/2001

Viceprimar
Karácsony László

9

Lucrări de curăţare a
resturilor vegetale aflate pe

marginea drumurilor
comunale şi judeţene, pe

raza comunei Valea
Crişului

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

Permanent
Beneficiarii

Legii
416/2001

Viceprimar
Karácsony László

10
Întreţinerea şanţurilor de

scurgere a apei de raza
comunei Valea Crişului

Îndepărtarea resturilor vegetale, a 
mărăcinişurilor, a gunoaielor, săpături manuale  

permanent
Beneficiarii

Legii
416/2001

Viceprimar
Karácsony László

11 Alte activităţi de interes şi
utilitate publică

Asigurarea depozitelor de combustibil solid 
(lemn de foc), 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

Viceprimar
Karácsony László

12

Întreţinerea în sezonul rece
a drumurilor comunale şi

judeţene de pe raza
comunei Valea Crişului

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace 
manuale,împrăştierea materialelor 
antiderapante, etc.  

Lunile 10 – 12
1 – 3

Beneficiarii
Legii

416/2001

Viceprimar
Karácsony László

*NOTĂ: LUNA 1=ianuarie – luna 12 = decembrie 

Valea Crişului, la 13.12.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
           SECRETAR

                    KISS KÁROLY                                                                                                PANAITE ANA-DIANA


