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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.3/13.02.2015

PROGRAMUL DE LUCRU
privind activităţile ce se vor presta cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă în anul 2015
Nr.
Tipul activităţii
crt.
0
1
1. Aşternerea nisipului, balastului, pietrişului şi a pietrei sparte la lucrări de construirea şi
întreţinerea drumului (nisip, balast, pietriş)
2. Desfundarea şi curăţarea de potmol, viituri, pământ, frunze, etc. a şanţurilor şi canalelor de
scurgere, neacoperite
3. Săpătura manuală în şanţuri şi scurgerea apelor
4. Curăţirea de potmol, crengi, buşteni flotanţi, etc. a albiei de sub poduri
5. Umplerea gropilor pe drumurile pietruite cu piatră sau savură
6. Văruirea manuală a tulpinelor arborilor pe o înălţime de 1,20 m inclusiv prepararea laptelui de
var
7. Răspândirea manuală a materialelor antiderapante din depozite situate pe acostament prin
lopătare directă pe platforma drumului
8. Curăţirea manuală a zăpezilor de pe drumurile înzăpezite
9. Decolmatarea manuală a cursurilor de apă şi a canalelor
10. Săpătură manuală, în şanţuri şi rigole pentru scurgerea apelor
11. Combaterea manuală cu sapa a buruienilor de pe păşuni şi adunarea resturilor vegetale în
grămezi
12. Strângerea de pe păşuni a pietrelor şi a resturilor vegetale în grămezi
13. Defrişarea manuală a tufişurilor şi arbuştilor cu diametru de până la 5 cm, scoaterea rădăcinilor
şi adunarea materialului rezultat, în grămezi
14. Evacuarea manuală la distanţă de până la 100 m a resturilor vegetale rezultate din curăţiri şi
defrişări
15. Curăţirea pădurilor de crengi uscate, frunze şi strângerea lor în grămezi
16. Doborârea arborilor uscaţi cu diametrul de până la 15 cm
17. Efectuarea curăţeniei în păduri cuprinzând adunarea hârtiilor, ambalajelor alimentare, etc.
18. Curăţarea rigolei prin răzuire pe o lăţime de până la 75 cm, adunarea pământului rezultate şi
transportarea cu targa sau găleata la punctele stabilite
19. Încărcarea în mijloace de transport a gunoiului stradal
20. Curăţirea manuală a zăpezii de pe străzi şi trotuare înzăpezite cu aruncarea acesteia pe spaţiul
verde sau în grămezi
21. Spargerea cu târnăcopul, cazmaua sau ranga a gheţii cu grosime medie de 5 cm şi adunarea
acesteia în grămezi
22. Executarea de lucrări de reparaţii şi întreţinere a drumurilor forestiere comunale la cele 3
cantoane comunale.
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