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ROMANIA 

JUDETUL  SALAJ 

COMUNA  DOBRIN 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 
CE VOR FI  REALIZATE IN ANUL 2019 DE CATRE PERSOANELE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL CONFORM L.416/2001 

CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE SI DE CATRE ALTE PERSOANE DIN COMUNITATE CARE TREBUIE SA PRESTEZE 

MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII IN URMA UNOR HOTARARI JUDECATORESTI 
 Prezentul ”Plan de actiuni si lucrari de interes local”, com. Dobrin a fost intocmit azi 21.01.2019  in scopul repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare de ajutor social 

conform Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, cu obligatii de munca in folosul comunitatii. 

 

Nr. 

Crt 
Obiectiv Actiuni si lucrari intreprinse 

Termen de 

realizare 
Resurse Responsabili 

1 
Întretinerea în perioada sezonului rece a 

drumurilor comunale si judetene de pe raza 

administrativ- teritorială a comunei Dobrin 

  îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice si manuale; 

  împrăstierea materialelor antiderapante şi refacerea stocurilor 

existente; 

  încărcat  şi  descărcat  în  remorca  de  tractor  a diferitelor 

materiale necesare deszăpezirii; 

  spargerea manuală a gheţii în zonele cu circulaţie intensă 

(şcoli, grădiniţe, dispensar uman, politie, posta, altele institutii 

publice) in satele de pe raza comunei Dobrin 

Lunile 1-3 şi  10-

12 

sau de câte ori 

este nevoie 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

Consiliul Local al 

Comunei Dobrin 

2 
Lucrări de curătare şi întretinere a 

localitatilor Naimon si Deleni si a drumului 

comunal DC 8 Naimon-Deleni  

 Lucrari de toaletizare si intretinerea acostamentelor pe DC 8 

Naimon-Deleni, taierea arboretului si arderea resturilor 

vegetale 

 Curătarea manuala a santurilor de scurgere a apei rezultate din 

ploi  

 îndepărtarea  resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor 

depozitate  abuziv  şi  transportarea acestora în locuri special 

amenajate 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

Consiliul Local al 

Comunei Dobrin 

3 
Lucrări de curătare şi întretinere a localitatii 

Verveghiu si a drumului comunal DC 20 A 

Verveghiu   

 Lucrari de toaletizare si intretinerea acostamentelor pe DC 20 

A Verveghiu  , taierea arboretului si arderea resturilor vegetale 

 Curătarea manuala a santurilor de scurgere a apei rezultate din 

ploi  

 îndepărtarea  resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor 

depozitate  abuziv  şi  transportarea acestora în locuri special 

amenajate 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

Consiliul Local al 

Comunei Dobrin 

4 
Lucrări de curătare şi întretinere a localitatii 

Dobrin si a drumului comunal  DC 20 Dobrin  

 

 Lucrari de toaletizare si intretinerea acostamentelor pe DC 20 

Dobrin, taierea arboretului si arderea resturilor vegetale 

 Curătarea manuala a santurilor de scurgere a apei rezultate din 

ploi  

 îndepărtarea  resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor 

depozitate  abuziv  şi  transportarea acestora în locuri special 

amenajate 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

Consiliul Local al 

Comunei Dobrin 

5 
Lucrări de curătare şi întretinere a localitatii 

Doba si a drumului comunal  DC 6A Doba 

 Lucrari de toaletizare si intretinerea acostamentelor pe DC 6A 

Doba, taierea arboretului si arderea resturilor vegetale 

 Curătarea manuala a santurilor de scurgere a apei rezultate din 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

Consiliul Local al 
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ploi  

 îndepărtarea  resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor 

depozitate  abuziv  şi  transportarea acestora în locuri special 

amenajate 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Comunei Dobrin 

6 
Lucrări de curătare şi întretinere a localitatii  

Sincraiu Silvaniei  si a drumului comunal  DC 

20B Sincraiu Silvaniei 

 Lucrari de toaletizare si intretinerea acostamentelor pe DC 20B 

Sincraiu Silvaniei, taierea arboretului si arderea resturilor 

vegetale 

 Curătarea manuala a santurilor de scurgere a apei rezultate din 

ploi  

 îndepărtarea  resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor 

depozitate  abuziv  şi  transportarea acestora în locuri special 

amenajate 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

Consiliul Local al 

Comunei Dobrin 

7 
Lucrări de întretinere a acostamentului pe 

lungimea drumului judetean DJ 108 D, de pe 

raza comunei Dobrin 

 Lucrari de toaletizare si intretinerea acostamentelor pe                

DJ 108D , taierea arboretului si arderea resturilor vegetale 

 Curătarea manuala a santurilor de scurgere a apei rezultate din 

ploi  

 îndepărtarea  resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor 

depozitate  abuziv  şi  transportarea acestora în locuri special 

amenajate 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

Consiliul Local al 

Comunei Dobrin 

8 Lucrari de intretinere - Baza sportivă Doba 

 tăiat iarba, curătat şanturi de scurgere, reparatii garduri etc.; 

 greblat taluze şi peluze; 

 cosit şi defrisat taluze  de iarba, mărăcinisuri şi arbusti; 

 refacerea straturilor pentru flori şi a spatiilor verzi; 

 zugravit  pomi 

Permanent 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

Consiliul Local al 

Comunei Dobrin 

9 

Actiuni de curatenie pe raza institutiilor 

publice din comuna: 

 Camine culturale 

 Scoli 

 Primarie 

 Parcuri (in satele Doba si Dobrin) 

 Îndepărtarea manuala a  resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a 

gunoaielor şi  transportarea  acestora  în  locuri special 

amenajate; 

 vopsirea/varuirea şi reparatia gardurilor; 

 întretinere  spatii  verzi  prin  operatiuni  specifice (greblare, 

udare,  reamenajare); 

 asigurarea scurgerii apei în zona podetelor. 

Permanent 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

10 
Colectare deseuri in extravilanul comunei 

Dobrin si  asigurarea transferului acestora in 

locuri special  destinate 

 Colectarea  gunoaielor  de diferite tipuri, sortarea acestora pe 

categorii şi  transportarea  acestora  în  locuri special amenajate 
Permanent 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

11 
Actiuni de curatare a canalelor si paraurilor 

de pe raza comunei Dobrin 

 îndepărtarea  resturilor  vegetale  şi  transportarea acestora în 

locatii special amenajate; 

 lucrări de curătire şi întretinere a canalelor si paraurilor, atât în 

albia sa cât şi pe margini; 

 îndepărtarea  resturilor vegetale şi a gunoaielor din tuburile  de  

legatură  ce  se  gasesc  în  canalele  de scurgere la nivelul 

drumurilor sătesti; 

 transportarea gunoaielor şi a resturilor vegetale  în  locatii 

special amenajate 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

12 
Lucrări de întretinere a zonelor adiacente 

Bisericilor de pe raza comunei Dobrin 

 curătarea santurilor de scurgere a apei rezultată din ploi; 

 îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor; 

 vopsirea şi reparatia gardurilor unde este cazul; 

 lucrări  de  constructii  edilitare  de  complexitate  minimă 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

Reprezentanti ai 

bisericilor din comuna 
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unor hotarari judecatoresti Dobrin 

13 
Lucrari de întretinere a cimitirelor din 

comuna Dobrin 

 Indepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor vegetale, intreținerea  

gardurilor   prin   intinderea   sarmei, repararea stâlpilor 

 Alte operațiuni   ce   necesită   întreținerea   zonei adiacente 

cimitirelor 

 Igienizarea periodică a cimitirelor prin îndepărtarea gunoaielor   

depuse   abuziv   în   zona   acestora, 

 Varuirea gardurilor unde este cazul 

 Intreținerea aleilor din incinta cimitirelor 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

14 
Actiuni de curatenie a parcurilor din 

localitatile Dobrin si Doba 

 îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinisurilor şi a 

gunoaielor depuse abuziv sau aduse de vânt şi depozitarea 

acestora  în locatiile special amenajate; 

 vopsirea/varuirea şi reparatia gardurilor si aleilor din parcuri; 

 întretinere  spatii  verzi  prin  operatiuni  specifice (greblare, 

udare,  reamenajare); 

 asigurarea scurgerii apei în zona podetelor; 

 participarea la crearea de noi spatii verzi 

Permanent 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

15 Alte activităti de interes şi utilitate publică 

 asigurarea depozitelor de combustibi solid pentru toate 

institutiile publice din Comuna Dobrin 

 tăierea manuală şi mecanică a materialului lemnos şi    

depozitarea    acestuia    în    locațiile    special amenajate 

 diferite   activități    de   întreținere   şi    reparații, ocazionate 

de producerea unor fenomene naturale (ploi torențiale, vânt 

puternic, incendii, cutremure, inundatii) 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

16 
Participarea la alte actiuni si lucrari care vor 

aparea pe parcursul anului 2019 

 Participarea la orice tip de activităti de întretinere şi reparatii, 

ocazionate de producerea unor fenomene natural (ploi 

torentiale, vânt puternic, incedii, cutremure, inundatii, etc.) 

daca este cazul 

De câte ori este 

nevoie 

Beneficiarii Legii 416/2001 

alte persoane din comunitate 

care trebuie sa presteze munca 

in folosul comunitatii in urma 

unor hotarari judecatoresti 

Toth Alexandru 

Brisan Ioan Mircea 

Nota : 

 In urma realizarii prezentului ”Plan de actiuni si lucrari de interes local” si pe baza procesului verbal de receptie a lucrarilor si a pontajului intocmit de catre compartimentul de 

specialitate, se vor intocmi documentele de plata a ajutorului social. 

 Activitatile enumerate vor fi executate cu utilajele aflate la dispozitia Primariei Com. Dobrin 

 Beneficiarii VMG, persoanele apte de munca, vor fi impartiti, pe obiective, in functie de celeritatea lucrarilor si de domiciliul acestora. 

 

Data :   21.01.2019                                                                                                                                                                                                                              Intocmit  

Viceprimar 

                                                                                                                                                   Aprobat,                                                                                        Toth Alexandru 

Primar 

BOGDAN FERENC ISTVAN 


