ROMANIA
JUDETUL MURES
PRIMARIA COMUNEI POGACEAUA

PLAN DE ACTIUNI SI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL
PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA
pentru numarul beneficiarilor de ajutor social pe anul 2011

Nr. Nr.beneficiari
crt. de ajutor
social

Luna

1.

87

Ianuarie

Nr.ore de
efectuat
afferent
ajutorului
total
2840

2.

75

Februarie

2530

3.

70

Martie

2440

Felul activitatii

-Activitati de dezapezire a trotuarelor, si a
zonelor din jurul statiilor de autobus -920 ore
- Intretinerea si curatarea trotuarelor de pe
strazile comunei ,a spatiilor verzi -1 265 ore
- Adunarea gunoiului in saci de polietilena in
vederea colectarii la locurile de destinatie , -655
ore
-Activitati de dezapezire a trotuarelor ,si a
zonelor din jurul statiilor de autobus- 960 ore
- Intretinerea si curatarea spatiilor din fata
intitutiilor publice.- 840 ore
- Adunarea gunoiului in saci de polietilena in
vederea colectarii la locurile de destinatie 730
ore
-Curatirea si desfundarea santurilor si a
canalelor de scurgere - 750 ore
-Adunarea gunoaielor menajere din zona -620
ore

Locul unde se
efectueaza lucrarea

Pe traseul DJ 152/B
Strazile comunale
Scoala ,gradinita
Caminul cultural

Centrul comunei
Centrul satului Valeni

DJ 152/B
Pogaceaua
Valeni,Deleni,Sicele
Ciulea ,Soci,Valea

4.

70

Aprilie

2440

5.

75

Mai

2520

6.

70

Iunie

2440

7.

65

Iulie

2240

-Curatirea vegetatiei uscate pe toate cursurile
de apa din comuna Pogaceaua si satul Valeni 615 ore
- Intretinerea acostamentelor drumurilor din
comuna si din satele apartinatoare si
asigurarea scurgerii balturilor de apa in
santurile pentru ape pluviale -455 ore
-Participarea la curatenia de primavera ,prin
adunarea gunoaielor din spatiile publice ,980
ore
- Curatirea arbustilor si a copacilor pe raza
comunei 820 ore
- Adunarea aluviunilor aduse de ape 640 ore
-Intretinerea si curatarea trotuarelor de pe
strazile comunei ,a spatiilor verzi din fata
institutiilor publice - 1440 ore
- Repararea si intretinerea strazilor ,a
drumurilor comunale,curatarea podurilor si
podetelor ,curatarea si amenajarea santurilor,
- l080 ore
-Intretinerea si curatarea trotuarelor de pe
strazile comunei ,in jurul spatiilor verzi,in fata
institutiilor publice - 960 ore
- Intretinerea si curatarea santurilor si a
piriurilor de scurgere a apei 980 ore
- Curatarea statiilor de autobuz in zona
tomberoanelor si adunarea gunoaielor in saci de
polietilena – 500 ore
-Intretinerea si curatarea trotuarelor de pe
strazile comunei, a spatilor verzi , in fata
monumentului din comuna Pogaceaua si a
monumentului din satul Valeni - 980 ore
-Curatarea santurilor si a paraurilor de
scurgere a apei de pe raza comunei Pogaceaua
si a satului Valeni - 920 ore

Sinpetrului

DJ 152 /B
Pogaceaua ,Valeni
Strazile comunale
Scoala,gradinita camin
cultural
Caminul
cultural,scoala
monumentul
dinPogaceaua si satul
Valeni DJ 152
Drumul spre Finate
Pe traseul DJ 152
Scoala ,gradinita
,camin cultural
,monumentul
eroilor,statia de
autobus din satul
Valeni si din
Pogaceaua
Pe traseu DJ 152
Scoala ,gradinita,
camin cultural,
monumental eroilor
din Pogaceaua si satul
Valeni , drumurile
comunale .

8.

65

August

2240

9.

70

Septembrie

2440

10.

70

Octombrie

2440

11.

75

Noiembrie

2520

-Curatarea si intretinerea drumurilor de
exploatare de Sub Vii, Satu Nou, Valea
Sampetrului, Deleni, Sicele,Copacel, Ciulea, si
Soci. - 540 ore
-Taierea si curatarea pomilor de crengi uscate
pe marginea drumului judetean si a drumuri
comunale atat in comuna Pogaceaua cat si in
satul Deleni si satul Valeni. – 1120 ore
-Curatirea vegetatiei uscate pe toate cursurile
de ape ,si curatirea de namol a paraielor.- 1120
ore
.
-Lucrari de curatenie la Scoala din comuna
Pogaceaua si Scoala din satul Valeni. 960 ore
-Curatenia de toamna in toata comuna . 980 ore
-Maturarea frnzelor uscate si a resturilor de pe
trotuare , de pe marginea Dj 152 , din spatile
verzi din fata institutiilor publice adunarea si
transportarea lor. – 500 ore

-Taiat vegetatie forestiera pe marginea Dj 152
si pe marginea drumului spre satul Fanate, a
drumului spre Fantana Babii . 980 ore
-Aranjat si curatat dale de trotuar pe marginea
drumurilor comunale. 720 ore
-Maturarea frunzelor uscate si a resturilor de
pe trotuare , din spatile verzi din parcuri si
transportarea lor . 740 ore
-Lucrari de intretinerea a cladirilor aflate in
domeniul public. 680 ore
-Taiat si curatat vegetatie forestiera in satul
Valeni. 1100 ore
-Imprastierea de material antiderapant in caz
de timp nefaforabil pe Drumul judetean 152 in

Pe traseul DJ 152
drumuri comunale din
comuna Pogaceaua
satul Deleni si satul
Valeni, paraie din
comuna.

Scoala din comuna
Pogaceaua si din satul
Valeni, centru comunei
Pogaceaua si centru
satului Valeni.
Camin cultural din
Pogaceaua si satul
Valeni.
Pe traseu Dj 152,
drumu spre satul
Fanate si drumu spre
Fantana Babii
Scoala,Caminul
Cultural si
monumentele eroilor.
Scoala,caminul
cultural,gradinitele
atat de pe raza
comunei Pogaceaua cat
si din satul
Valeni,Drumul

12.

75

Decembrie

2520

satul Valeni ,Deleni ,Comuna Pogaceaua si in
satul Piriul Crucii. 740 ore
-Imprastierea de material antiderapant in
statii,in fata intitutiilor publice, 630 ore
-Curatarea de zapada a aleelor din fata
scolilor,si a celorlalte institutii publice. 1160 ore
-Pregatirea parcurilor din centrul comunei
Pogaceaua si din satul Valeni pentru
sarbatorile de iarna. 730 ore

Primarul comunei Pogaceaua
SUTEU VIOREL

judetean 152
Statiile din
Pogaceaua,Deleni
,Valeni,Scoala din satul
Valeni Si din Comuna
PogaceauaMonumentul
din satul Valeni si din
comuna Pogaceaua

