
 ANEXA  
                                                                                   la Hotararea nr. 2 din 17.01.2019 

             a Consiliului Local al Municipiului Buzau 
 
 
 

P L A N   D E   A C T I U N I 
sau lucrări de interes local ce se vor executa la Societatea Comercială URBIS-SERV SRL Buzău 

de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și 

de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de 

acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare 

 

       
NR. 
CRT. 

      DENUMIREA LUCRĂRII SAU   
ACȚIUNII 

 PERIOADA DE EXECUȚIE 

 0.                            1.              2. 

 1. Strângere hartii, resturi, pungi etc.din 
peluze, spaţii verzi, alei; 

lunar; 

 2. Golirea coşurilor de gunoi şi transportul 
gunoiului la containere; 

lunar; 

 3. Curăţat mobilierul urban din parcuri lunar; 

 4. Transportul cu coşul a resturilor 
adunate la spaţiul de depozitare; 

lunar; 

 5. Încarcat în auto diferite material; lunar; 

 6. Spalat cişmele din parc; lunar; 

 7. Şters mese de şah şi canapele cu 
laveta; 

lunar; 

 8. Cernut pamant  - Sera Crang; lunar; 

 9. Curaţarea aleilor pavate prin extragerea 
manuală a buruienilor, transportul şi 
depozitarea lor în afara zonei de lucru; 

mai-octombrie; 

10. Taierea lăstarilor aparuţi la arbori, 
strângerea şi depozitarea acestora; 

martie-august; 

11. Văruirea manuală a arborilor din 
Pepiniera şi parcuri; 

aprilie-septembrie; 

12. Strângerea în gramezi a materialului 
rezultat în urma cosirii şi evacuarea lui 
in afara zonei de lucru; 

mai-octombrie; 

13. Scoatere cioturi şi rădăcini ale arborilor 
uscaţi; 

lunar; 

14. Rectificarea marginilor la peluze şi 
rabate de flori; 

mai-octombrie; 

15. Strâns, transportat şi depozitat resturi 
vegetale de pe suprafaţa lacurilor de 
agrement din Parcul Tineretului, Parcul 
Marghiloman si Parcul Crang; 

aprilie-septembrie; 

16. Greblat şi nivelat nisip pe plaja din 
Parcul Tineretului, terenurile de joaca 
din Parcul Crang, Parcul Tineretului si 
Parcul Marghiloman; 
 

aprilie-septembrie; 



17. Igienizare toalete publice din Parcul 
Tineretului şi Parcul Crang; 

lunar; 

18. Maturat aleile din cimitire; lunar; 

19. Defrişat lastarişul şi transportul la 
containere 

aprilie-octombrie; 

20. Carat material dendrologic la şant şi 
astupat cu pamant; 

octombrie-martie; 

21. Scuturarea arbustilor si a gardurilor vii 
de zapada; 

decembrie-februarie; 

22. Spart gheaţa pe trepte,alei, 
heleşteu(copci) din Parcul Tineretului, 
Parcul Crang, Parcul Marghiloman; 

decembrie-februarie; 

23. Curăţat zapada de pe terenurile de 
sport-Parcul Tineretului; 

decembrie-februarie; 

24. Curăţat alei de zapada, mobilier urban, 
loc de joacă-parcuri; 

decembrie-februarie; 

25. Scos material dendrologic de la şanţ şi 
incarcat în mijloace auto 

noiembrie-martie; 

 
 

 
 


