
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea  orelor de muncă, prevazut de Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
anul 2022.

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman,întrunitînşedinţăordinară, 
avândînvedere:

- Referatul de aprobare nr.3060/18.01.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportulcomun de specialitate nr.3061/18.01.2022al Direcţiei Economice şi Direcției Juridic

Comercial;
- Referatul nr.228/18.01.2022 al Serviciului Public de interes local Administraţia Domeniului 

Public Alexandria;
- Prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 129alin. (1), alin. (7), litera s), art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), art.139 alin. (1), lit. a)din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă planul de acţiuni pentru efectuarea  orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022.
Art.2.Prin grija Secretarului General al Primariei municipiului Alexandriei, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru controlul legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria şi Serviciului Public de interes local Administraţia Domeniului Public
Alexandria, pentru cunoaştereşi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                                                                          SECRETAR GENERAL,
MARIAN DRAGOȘ PETCU Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
NR. 08/ 31 ianuarie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR.3060/18.01.2022

REFERAT DE APROBARE

Privește:aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de 
muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru anul 2022.

Directorul Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului 
Public Alexandria, prin referatul nr.228/18.01.2022,solicită aprobarea
planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru anul 2022.

Potrivit art. 6 alin. (7),,Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni
sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la 
alin. (2), să ţină evidenţa efectuări iacestor ore şi să asigure instructajul
privindn ormele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care 
prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de 
interes local se aprobă annual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de 
solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa
orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi 
reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Având în vedere cele prezentate, consider necesară aprobarea planului
de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru anul 2022.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL
NR.3061/18.01.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveşte:aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea  orelor de muncă, 
prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022.

Prin Referatul de aprobare nr.3060/18.01.2022, Primarul municipiului 
Alexandria, luând în considerarereferatul nr.228/18.01.2022al Directorului Serviciului 
Public de interes local Administaţia Domeniului Public Alexandria, propune unproiect 
de hotărâre privind aprobareaplanului de acţiuni pentru efectuarea  orelor de muncă, 
prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru anul 2022.

Avand in vedere prevederile  art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora 
,,Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau 
mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din 
familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau 
lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea 
normelor de securitate şi igienă a muncii.” este necesara aprobarea planului de acţiuni 
de interes local pentru repartizarea   orelor de muncă.

Tot aceeasi lege prevede la art. 6 alin. (7) ca ,, Primarii au obligaţia să 
întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor 
de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure 
instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele 
care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de 
interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările 
venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, 
planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului 
şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Proiectul de hotarâre privind aprobarea  planului de acţiuni pentru efectuarea  
orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022este justificat și susținut din 
punct de vedere legal,  de următoarele acte normative:

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare.
-Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare.



Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic și în conformitate cu 
prevederile art. 129 alin. 1 și art. 136 alin.1 din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus 
dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului Alexandria, astfel că 
propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de 
acţiuni pentru efectuarea  orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022.

DIRECŢIA  ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTOR EXECUTIV,

GAFENCU HARITINA                
CHESNOIU    POSTUMIA



JUDETUL TELEORMAN                                                                                                       APROBAT
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                          PRIMAR
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                                                         VICTOR DRAGUSIN
NR. 228/18.01.2022

REFERAT

Priveste: aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, 
prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022.

Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora ,,
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una 
sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului 
social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea 
primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul 
normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.” este 
necesara aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea   orelor 
de muncă.

Tot aceeasi lege prevede la art. 6 alin. (7) ca ,, Primarii au obligaţia să 
întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să 
asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate 
persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau 
de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În 
funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi 
evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi 
reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rog sa initiati un proiect de hotarare 
privind aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevazut 
de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

DIRECTOR 
Ing. TOTE MARIOARA



JUDETUL TELEORMAN Anexa 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA la HCL nr.08 /31.01.2022
CONSILIUL LOCAL

PLAN DE ACTIUNI

PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PREVAZUT DE LEGEA
NR. 416/2001PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT MODIFICATA SI COMPLETATA

PENTRU ANUL 2022

Activitati privind maturat, strans si incarcat deseuri menajere in toate sectoarele de activitate (strazi, 

cartiere, alei, parcuri, locuri de joaca, zona Izvor, strand Vedea, ParculPadurea Vedea, scoli, gradinite, lucrari de 

sezon la sera municipiului).

∑ Luna ianuarie:

- Imprastiat manual material antiderapant pe strazile:

- Podul Nou, str. Bucuresti, str. Libertatii, zona U.M., str. Carpati, str. Ion Creanga, str. T. 

Vladimirescu, cartier blocuri BM, B, str. Al. Ghica, Parc Padurea Vedea, strand Vedea, str. N. 

Balcescu, str. Fratii Golesti, cartier blocuri 400, 300, 800, 900, 1500, 1600, str. M. Kogalniceanu, str. 

H.C.C., str. 1907, str. Dunarii, cartier blocuri I, F, cartier blocuri G, K, L, cartier blocuri M, cartier 

blocuri V, str. Dr. Stanca, str. Mestesugari, cartier blocuri 700, 100, 200, str. V. Antonescu, str. 

Fabricii, str. 1 Mai, str. 1 Decembrie, str. Viitorului, str. Mircea cel Batran, str. Unirii, str. Muncitori, 

zona Cimitir Sf. Alexandru, str. Ciocan, str. Victoriei, str. Agricultori, str. C. Brancoveanu, str. M. 

Filipescu, Zona Veterani, cartier Peco, Piata Peco, str. Cuza Voda, str. Ghe. Doja, str. Negru Voda, 

cartier ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, str. Independentei, str. 1848.

- Golit cosuri de gunoi stradale pe sectoarele de activitate;

- Indepartat zapada si gheata cu mijloace manuale de pe aleile si trotuarele din municipiu;

- Incarcat manual zapada si gheata in remorca;

- Alte activitati dispuse de conducerea A.D.P.

∑ Luna februarie:

-Imprastiat manual material antiderapant pe strazile:

- str. Dunarii, cartier blocuri I, F, cartier blocuri G, K, L, cartier blocuri M, cartier blocuri V, str. Dr. 

Stanca, str. Al. Ghica, str. Mestesugari, cartier blocuri 700, 100, 200, str. V. Antonescu, str. Fabricii, 

str. 1 Mai, str. 1 Decembrie, str. Viitorului, str. Mircea cel Batran, str. Unirii, str. Muncitori, zona 

Cimitir Sf. Alexandru, str. Ciocan, str. Victoriei, str. Agricultori, str. C. Brancoveanu, str. M. 

Filipescu, Zona Veternai, cartier Peco, Piata Peco, zona U.M., str. H.C.C., str. 1907, str. Cuza Voda, 

str. Ghe. Doja, str. Negru Voda, cartier ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, str. 

Independentei, str. 1848, Podul nou, str. Bucuresti, str. Libertatii, str. Carpati, str. Ion Creanga, str. 



T. Vladimirescu, cartier blocuri BM, B, str. Al. Ghica, Parc Padurea Vedea, strand Vedea, str. N. 

Balcescu, str. Fratii Golesti, cartier blocuri 400, 300, 800, 900, 1500, 1600, str. M. Kogalniceanu.

- Golit cosuri de gunoi stradale pe sectoarele de activitate;

- Indepartat zapada si gheata cu mijloace manuale de pe aleile si trotuarele din municipiu;

- Incarcat manual zapada si gheata in remorca;

- Mentinut curatenia in  curtile unitatilor de invatamant scolar si prescolar de pe raza municipiului;

- Alte activitati dispuse de conducerea A.D.P.

∑ Luna martie:

- Maturat, strans si transportat (hartii, peturi) de pe strazile:

- Zona Veterani, cartier Peco, Piata Peco, str. H.C.C., str. 1907, str. Cuza Voda, str. Ghe. Doja, str. Negru 

Voda, cartier ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, str. Independentei, str. 1848, Podul Nou, 

str. Bucuresti, str. Libertatii, zona U.M., str. Carpati, str. Ion Creanga, str. T. Vladimirescu, cartier 

blocuri BM,B, str. Al. Ghica, Parc Padurea Vedea, strand Vedea, str. N. Balcescu, str. Fratii Golesti,

cartier blocuri 400, 300, 800, 900, 1500, 1600, str. M. Kogalniceanu, str. 1907, str. Dunarii, cartier 

blocuri I, F, cartier blocuri G, K, L, cartier blocuri M, cartier blocuri V, str. Dr. Stanca, str. Mestesugari, 

cartier blocuri 700, 100, 200, str. V. Anotnescu, str. Fabricii, str. 1 Mai, str. 1 Decembrie, str. Viitorului, 

str. Mircea cel Batran, str. Unirii, str. Muncitori, zona cimitir Sf. Alexandru, str. Ciocan, str. Victoriei, 

str. Agricultori, str. C. Brancoveanu, str. M. Filipescu.

- Vopsit borduri;

- Golit cosuri de gunoi stradale pe sectoarele de activitate;

- Taiat margini la peluze, plivirea buruienilor in peluze;

- Mentinut curatenia in  curtile unitatilor de invatamant scolar si prescolar de pe raza municipiului;

- Curatenie si salubrizare in zonele limitrofe ale municipiului (soseaua de centura, zona izlaz);

- Lucrari de sezon in parcurile municipiului (sapat, greblat si strans frunze).

- Alte activitati dispuse de conducerea A.D.P.

∑ Luna aprilie:

- Maturat si transportat (gunoi organic, peturi, hartii) de pe strazile:

- Str. Dunarii, cartier blocuri I, F, cartier blocuri G, K, L, cartier blocuri M, cartier blocuri V, str. Dr.      

Stanca, str. Al. Ghica, str. Mestesugari, cartier blocuri 700, 100, 200, str. V. Antonescu, str. Fabricii, 

str. 1 Mai, str. 1 Decembrie, str. Viitorului, str. Mircea cel Batran, str. Unirii, str. Muncitori, zona 

cimitir Sf. Alexandru, str. Ciocan, str. Victoriei, str. Agricultori, str. C. Brancoveanu, str. M. 

Filipescu, Zona Veterani, cartier Peco, Piata Peco, str. H.C.C., str. 1907, str. Cuza Voda, str. Ghe. 

Doja, str. Negru Voda, cartier ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, str. Independentei, 

str. 1848, Podul Nou, str. Bucuresti, str. Libertatii, str. Carpati, str. Ion Creanga, str. T. Vladimirescu, 



cartier blocuri BM, B, str. Al. Ghica, Parc Padurea Vedea, strand Vedea, zona U.M., str. N. Balcescu, 

str. Fratii Golesti, cartier blocuri 400, 300, 800, 900, 1500, 1600, str. M. Kogalniceanu, Str. H.C.C., 

str. 1907.

- Asigurarea curateniei in Parc Padurea Vedea.

- Golit cosuri de gunoi stradale pe sectoarele de activitate;

- Taiat margini la peluze, plivirea buruienilor in peluze;

- Mentinut curatenia in  curtile unitatilor de invatamant scolar si prescolar de pe raza municipiului;

- Curatenie si salubrizare in zonele limitrofe ale municipiului (soseaua de centura, zona izlaz);

- Lucrari de sezon in parcurile municipiului (sapat, greblat si strans frunze).

- Alte activitati dispuse de conducerea A.D.P.

∑ Luna mai:

- Maturat, strans si transportat (peturi, hartii) pe strazile:

Str. C. Brancoveanu, str. M. Filipescu, Zona Veterani, cartier Peco, Piata Peco, str. H.C.C., str. 1907, str. 

Cuza Voda, str. Ghe. Doja, str. Negru Voda, cartier ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, 

str. Independentei, str. 1848, Podul nou, str. Bucuresti, str. Libertatii, str. Carpati, str. Ion Creanga, str. 

T. Vladimirescu, cartier blocuri BM, B, str. Al. Ghica, Parc Padurea Vedea, strand Vedea, str. N. 

Balcescu, str. Fratii Golesti, cartier blocuri 400, 300, 800, 900, 1500, 1600, str. M. Kogalniceanu, str. 

Dunarii, cartier blocuri I, F, cartier blocuri G, K, L, cartier blocuri M, cartier blocuri V, str. Dr. Stanca, 

str. Mesesugari, cartier blocuri 700, 100, 200, zona UM, str. V. Antonescu, str. Fabricii, str. 1 Mai, str. 1 

Decembrie,  str. Viitorului, str. Mircea cel Batran, str. Unirii, str. Muncitori, zona cimitir Sf. Alexandru,

str. Ciocan, str. Victoriei, str. Agricultori;

- Asigurarea curateniei in Parc Padurea Vedea;

- Golit cosuri de gunoi stradale pe sectoarele de activitate;

- Curatenie si salubrizare in zonele limitrofe ale municipiului (soseaua de centura, zona izlaz);

- Lucrari de sezon in parcurile municipiului (sapat, greblat si strans frunze).

- Mentinut curatenia in  curtile unitatilor de invatamant scolar si prescolar de pe raza municipiului.

- Alte activitati dispuse de conducerea A.D.P.

∑ Luna iunie:

- Maturat, strans si transportat (peturi, hartii) pe strazile:

- Str. Dunarii, cartier blocuri I, F, cartier blocuri G, K, L, cartier blocuri M, cartier blocuri V, str. Dr.      

Stanca, str. Al. Ghica, str. Mestesugari, cartier blocuri 700, 100, 200, str. V. Antonescu, str. Fabricii, str. 

1 Mai, str. 1 Decembrie, str. Viitorului, str. Mircea cel Batran, str. Unirii, str. Muncitori, zona cimitir Sf. 

Alexandru, str. Ciocan, str. Victoriei, str. Agricultori, str. C. Brancoveanu, str. M. Filipescu, Zona 

Veterani, cartier Peco, Piata Peco, str. H.C.C., str. 1907, str. Cuza Voda, str. Ghe. Doja, str. Negru Voda, 

cartier ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, str. Independentei, str. 1848, Podul Nou, str. 

Bucuresti, str. Libertatii, str. Carpati, str. Ion Creanga, str. T. Vladimirescu, cartier blocuri BM, B, str. 



Al. Ghica, Parc Padurea Vedea, strand Vedea, zona U.M., str. N. Balcescu, str. Fratii Golesti, cartier 

blocuri 400, 300, 800, 900, 1500, 1600, str. M. Kogalniceanu, Str. H.C.C., str. 1907.

- Golit cosuri de gunoi stradale pe sectoarele de activitate;

- Taiat margini la peluze, plivirea buruienilor in peluze;

- Mentinut curatenia in  curtile unitatilor de invatamant scolar si prescolar de pe raza municipiului;

- Alte activitati dispuse de conducerea A.D.P.

∑ Luna iulie:

Maturat, strans si transportat (peturi, hartii) pe strazile:

- Zona Veterani, cartier Peco, Piata Peco, str. H.C.C., str. 1907, str. Cuza Voda, str. Ghe. Doja, str. Negru        

Voda, cartier ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, str. Independentei, str. 1848, Podul Nou, 

str. Bucuresti, str. Libertatii, zona U.M., str. Carpati, str. Ion Creanga, str. T. Vladimirescu, cartier 

blocuri BM, B, str. Al. Ghica, Parc Padurea Vedea, strand Vedea, str. N. Balcescu, str. Fratii Golesti, 

cartier blocuri 400, 300, 800, 900, 1500, 1600, str. M. Kogalniceanu, str. 1907, str. Dunarii, cartier 

blocuri I, F, cartier blocuri G, K, L, cartier blocuri M, cartier blocuri V, str. Dr. Stanca, str. Mestesugari, 

cartier blocuri 700, 100, 200, str. V. Anotnescu, str. Fabricii, str. 1 Mai, str. 1 Decembrie, str. Viitorului, 

str. Mircea cel Batran, str. Unirii, str. Muncitori, zona cimitir Sf. Alexandru, str. Ciocan, str. Victoriei, 

str. Agricultori, str. C. Brancoveanu, str. M. Filipescu.

- Golit cosuri de gunoi stradale pe sectoarele de activitate;

- Mentinut curatenia in  curtile unitatilor de invatamant scolar si prescolar de pe raza municipiului;

- Alte activitati dispuse de conducerea A.D.P.

∑ Luna august:

- Maturat, strans si transportat (peturi, hartii) pe strazile:

- Str. Dunarii, cartier blocuri I, F, cartier blocuri G, K, L, cartier blocuri M, cartier blocuri V, str. Dr.      

Stanca, str. Al. Ghica, str. Mestesugari, cartier blocuri 700, 100, 200, str. V. Antonescu, str. Fabricii, str. 

1 Mai, str. 1 Decembrie, str. Viitorului, str. Mircea cel Batran, str. Unirii, str. Muncitori, zona cimitir Sf. 

Alexandru, str. Ciocan, str. Victoriei, str. Agricultori, str. C. Brancoveanu, str. M. Filipescu, Zona 

Veterani, cartier Peco, Piata Peco, str. H.C.C., str. 1907, str. Cuza Voda, str. Ghe. Doja, str. Negru Voda, 

cartier ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, str. Independentei, str. 1848, Podul Nou, str. 

Bucuresti, str. Libertatii, str. Carpati, str. Ion Creanga, str. T. Vladimirescu, cartier blocuri BM, B, str. 

Al. Ghica, Parc Padurea Vedea, strand Vedea, zona U.M., str. N. Balcescu, str. Fratii Golesti, cartier 

blocuri 400, 300, 800, 900, 1500, 1600, str. M. Kogalniceanu, Str. H.C.C., str. 1907.

- Curatenie si salubrizare in zonele limitrofe ale municipiului (soseaua de centura, zona izlazului);

- Vopsit borduri;

- Lucrari de sezon in parcurile municipiului (sapat, greblat si strans frunze);

- Golit cosuri de gunoi stradale pe sectoarele de activitate;

- Alte activitati dispuse de conducerea A.D.P.



∑ Luna septembrie:

- Maturat, stranssitransportat (peturi, hartii) pe strazile:

- Podul Nou, str. Bucuresti, str. Libertatii, zona U.M., str. Carpati, str. Ion Creanga, str. T. 

Vladimirescu, cartier blocuri BM, B, str. Al. Ghica, Parc Padurea Vedea, strand Vedea, str. N. 

Balcescu, str. Fratii Golesti, cartier blocuri 400, 300, 800, 900, 1500, 1600, str. M. Kogalniceanu, str. 

H.C.C., str. 1907, str. Dunarii, cartier blocuri I, F, cartier blocuri G, K, L, cartier blocuri M, cartier 

blocuri V, str. Dr. Stanca, str. Mestesugari, cartier blocuri 700, 100, 200, str. V. Antonescu, str. 

Fabricii, str. 1 Mai, str. 1 Decembrie, str. Viitorului, str. Mircea cel Batran, str. Unirii, str. Muncitori, 

zona Cimitir Sf. Alexandru, str. Ciocan, str. Victoriei, str. Agricultori, str. C. Brancoveanu, str. M. 

Filipescu, Zona Veterani, cartier Peco, Piata Peco, str. Cuza Voda, str. Ghe. Doja, str. Negru Voda, 

cartier ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, str. Independentei, str. 1848.

- Golitcosuri de gunoistradale pe sectoarele de activitate;

- Curateniesisalubrizare in zonelelimitrofe ale municipiului (soseaua de centura, zona izlazului);

- Lucrari de sezonin parcurilemunicipiului  (greblatsistransFrunze,sapat);

- Mentinutcurateniain  curtileunitatilor de invatamantscolarsiprescolar de pe razamunicipiului.

- Alte activitatidispuse de conducerea A.D.P.

∑ Luna octombrie:

- Maturat, stranssitransportat (peturi, hartii) pe strazile:

- Str. Dunarii, cartier blocuri I, F, cartier blocuri G, K, L, cartier blocuri M, cartier blocuri V, str. Dr.      

Stanca, str. Al. Ghica, str. Mestesugari, cartier blocuri 700, 100, 200, str. V. Antonescu, str. Fabricii, str. 

1 Mai, str. 1 Decembrie, str. Viitorului, str. Mircea cel Batran, str. Unirii, str. Muncitori, zona cimitir Sf. 

Alexandru, str. Ciocan, str. Victoriei, str. Agricultori, str. C. Brancoveanu, str. M. Filipescu, Zona 

Veterani, cartier Peco, Piata Peco, str. H.C.C., str. 1907, str. Cuza Voda, str. Ghe. Doja, str. Negru Voda, 

cartier ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, str. Independentei, str. 1848, Podul Nou, str. 

Bucuresti, str. Libertatii, str. Carpati, str. Ion Creanga, str. T. Vladimirescu, cartier blocuri BM, B, str. 

Al. Ghica, Parc Padurea Vedea, strand Vedea, zona U.M., str. N. Balcescu, str. Fratii Golesti, cartier 

blocuri 400, 300, 800, 900, 1500, 1600, str. M. Kogalniceanu, Str. H.C.C., str. 1907.

- Golitcosuri de gunoistradale pe sectoarele de activitate;

- Curateniesisalubrizare in zonelelimitrofe ale municipiului (soseaua de centura, zona izlazului);

- Lucrari de sezon in parcurilemunicipiului (sapat, greblatsistransfrunze);

- Mentinutcurateniain  curtileunitatilor de invatamantscolarsiprescolar de pe razamunicipiului.

- Alte activitatidispuse de conducerea A.D.P.

∑ Luna noiembrie:

- Maturat, stranssitransportat (peturi, hartii) pe strazile:

- Zona U.M., str. M. Kogalniceanu, str. Dunarii, cartier blocuriI,F, cartier blocuri G, K, L, cartier 

blocuri M, cartier blocuri V, str. Dr. Stanca, str. Al. Ghica, str. Mestesugari, cartier blocuri 700, 100, 

200, str. V. Antonescu, str. Fabricii, str. 1 Mai, str. 1 Decembrie, str. C. Brancoveanu, str. Viitorului, str. 



Agricultori, str. M. Filipescu, Zona Veterani, cartier Peco, PiataPeco, str. H.C.C., str. 1907, str. 

CuzaVoda, str. Ghe. Doja, str. NegruVoda, cartier ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, str. 

Independentei, str. 1848, Podulnou, str. Bucuresti, str. Libertatii, str. Carpati, str. Ion Creanga, str. T. 

Vladimirescu, cartier blocuri BM, B, Parc PadireaVedea, strand Vedea, str. N. Balcescu, str. 

FratiiGolesti, cartier blocuri 400, 300, 800, 900, 1500, 1600.

- Golitcosuri de gunoistradale pe sectoarele de activitate

- Curateniesisalubrizare in zonelelimitrofe ale municipiului (soseaua de centura, zona izlazului);

- Lucrari de sezon in parcurilemunicipiului (greblatsistransfrunze);

-Mentinutcurateniain  curtileunitatilor de invatamantscolarsiprescolar de pe razamunicipiului.

- Alte activitatidispuse de conducerea A.D.P.

∑ Luna decembrie:

- Imprastiat manual material antiderapant pe strazile:

- str.  Libertatii, str. Carpati, str. Ion Creanga, str. T. Vladimirescu, cartier blocuri BM, B, str. Al. Ghica, 

Parc PadureaVedea, strand Vedea, zona U.M., str. N. Balcescu, str. FratiiGolesti, cartier blocuri 400, 

300, 800, 900. 1500, 1600, str. M. Kogalniceanu, str. H.C.C., str. 1907, str. Dunarii, cartier blocuri I, F, 

cartier blocuriG, K, L, cartier blocuri M, cartier blocuri V, str. Dr. Stanca, str. Al. Ghica, str. 

Mestesugari, cartier blocuri 700, 100, 200, str. V. Antonescu. Str. Fabricii, str. 1 Mai, str. 1 Decembrie, 

str. Viitorului, str. Mircea celBatran, str. Unirii, str. Muncitori, zona cimitir Sf. Alexandru, str. Ciocan, 

str. Victoriei, str. Agricultori, str. C. Brancoveanu, str. M. Filipescu, PodulNou, str. Bucuresti, zona 

Veterani, cartier Peco, PiataPeco, zona U.M., str. CuzaVoda, str. Ghe. Doja, str. NegruVoda, cartier 

ANL, str. Al. Colfescu, cartier blocuri A, B, C, D, str. Independentei, str. 1848.

- Golitcosuri de gunoistradale pe sectoarele de activitate;

- Indepartatzapadasigheata cu mijloacemanuale de pe aleilesitrotuarele din municipiu;

- Incarcat manual zapadasigheata in remorca;

- Mentinutcurateniain  curtileunitatilor de invatamantscolarsiprescolar de pe razamunicipiului.

- Alte activitatidispuse de conducerea A.D.P.
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