
ROMANIA
JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL SEBE$
CONSILIUL LOCAL

HOT NR.22l2023
pentru aproharea Planului de lucrf,ri sau acfiuni de interes local pentru repartizarea

orelor de muncil ce vor fi executate de cltre persoanele majore apte de muncf, din
familia beneficiarf, de ajutor social, in anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Sebeq, judetul AIba;
intrunit in gedinf[ publicfl ordinard din data de 3l.01.2023, ora 14,00;

Lu6nd in dezbatere proiectul de hotdrflre privind aprobarea Planului de lucr[ri sau ac]iuni
de interes local pentru repartizarea orelor de munc[ ce vor fi executate de cfitre persoanele majore

apte de muncd din familia beneficiarfl de ajutor social, in anul 2023;
Analizflnd referatul de aprobare nr.5349119.01.2023 al iniliatorului la proiectul de

hot[rdre privind aprobarea Planului de lucr[ri sau acfiuni de interes local pentru repartizarea orelor
de munc[, ce vor fi executate de c6tre persoanele majore apte de munc[ din familia beneficiard de

ajutor social in anul 2023;
V[zdnd adresa ru. 607113.01.2023 intocmitd de Serviciul Public de Administrarea

Patrimoniului Sebeq, prin care s-au comunicat lucrflrile sau acliunile de interes local care se pot
executa cu persoanele apte de munc[ din familia beneficiard de ajutor social, in Unitatea
Administrativ Teritorial[ Municipiului Sebeq;

Analizdnd:
- raportul de specialitate nr.916l?0.01.2023 intocmit de Direclia Generald de Asistenf[ Social6,

Medicalfi qi Comunitar[ Sebeg, prin care se propune aprobateaPlanului de lucr6ri sau ac]iuni de

interes local pentru repartizarea orelor de munc[, ce vor fi executate de cdtre persoanele majore

apte de muns[ din familia beneficiarfl de ajutor social in anul 2023;
- raportul de specialitate nr.441125.01.2023 al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului
Sebeq;
- raportul de specialitate nr.5471125.01.2023 al BCJATDA din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Municipiului SebeE;

Avdnd avizul nr.4212023 al Comisiei pentru administralie public6 local[, juridic[ Ei de

disciplina din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeq;

In baza art.6, alin.(2) qi alin.(7) din Legea nr,4161200l privind venitul minim garantat,

modificata^$i completatS;
In temeiul art. t29, alin. 2,lit. d, art. 129, alin. 7 din OUG nr.5712019 privind Codul

administrativ, modificat qi completat;

inbazaart. 139 din OUG r:u..5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile qi

complet[rile ulterioare :

HOTARASTE:
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Art.1 Se aprob6 Planul de lucr6ri sau acliuni de interes local pentru repartizarea orelor
de muncd ce vor fi executate de cdtre persoanele majore apte de muncd din familia beneficiar[ de

ajutor social, in anul 2023, potrivit anexei nr. t, care face parte integrantfl din prezenta hotilrflre;

Art.2 Repartizarea pe grupe de lucru qi acliuni de interes local, verificarea qi urmdrirea

acestor lucrdri se va face zilnic, de cfltre un angajat al Serviciului Public de Administrarea
Patrimoniului SebeE, care intocmeqte gi semneazd la sfhrgitul fiec[rei luni foaia de pontaj cu

numflrul de ore efectuate individual de c6tre fiecare beneficiar, pontaj care va sta la baza acord[rii/
suspend[rii/ incetdrii dreptului la ajutorul social.

Art. I Direclia General[ de Asisten]fi Social[, Medical[ Ei Comunitard Sebeq va

asigura materialele necesare desfEgur[rii acestor lucrlri (saci menajeri de colectare a gunoiului,
mdnuqi, veste reflectorizante), va efectua instructajul privind proteclia muncii.

Art. 4 De ducerea la indeplinire a acestei hot[rdri r[spunde Direc]ia General[ de

Asistenfa Social6, Medicalfl qi Comunitard Sebeg qi Serviciul Public de Administrarea
Patrimoniului SebeE din subordinea Consiliului Local Sebeg.

Art. 5 Prezenta hot6rdre poate f,r atacatfl de cfltre persoanele indreptfifite, in termenul
gi condiliile prevflzute de legea 55412004 privind contenciosul administrativ, cu modific[rile qi

complet[rile ulterio are.
Prezenta hot[rdre se va publica pe site-ul primdriei qi in monitorul oficial al

Municipiului Sebep gi se va comunic[:
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Anexa nr.l la HCL nr. 30J
PLANULDE LUCRARI SAUACTII,MDE INTEREs IOcAL PENIRUREPAR,TIZAREA oREIoRDE MINcI,, cE voRfl EXEcTITATE DE

cATRE PERSoANELE MA"IoRE AprE rrp ltulrci onr ruuu,lq, wxrrrcrmi or NUToR socrAl tr auul zozr

Nr.
crt

OBIECTTV ACTIUIYI,ILUCRARI PERIOADA IN CARE SE
REALIZEAT,A

RESPONSABTL

I SALUBRIZARE
Municipiului

Sebes

Mfiturat manual trofuare si alei;
Curf,tare/golire cosuri de gunoi;
Incdrcat in auto materiale rezultate din cur[tire;
intretinerea cureteniei pe aleile din Parcuri;

Permanent Ghenescu Cornel- Sef
formatie Compartiment
Salubrizare

Z SALUBRIZARE
Municipiului

Sebes

Lucrdri de deszdpezire manuala a zonelor pietonale de pe raza
Municipiului Sebeq (alei gi trotuare din cadrul strdzilor principale,
cartiere, parcuri de agrement, locuri de joac[ pentru copii, q.a.):
curatat manual zapada si gheata, imprastiere manuala material
antiderapant, incErcat ?n auto zapada, gheata, etc

Ianuarie, Februarie si
Noiembrie, Decembrie

Ghenescu Comel- Sef
formatie Compartiment
Salubrizare

Vasilcan Ilie Daniel -Sef
formatie Comp. Zone Y erzi;

2. Reparatii si
Intretinere

DRIIMURI

Cur'[tirea manual5 a santurilor si rigolelor;
Desfundarea manuala a sanfurilor si canalelor de scurgere;
Cur6tirea prin spfllare a indicatoarelor rutiere;

Permanent Pandor Dan Sabin- Sef
serviciu- Servicul Intretinere
si Reparatii

Ghenescu Cornel- Sef
formatie Compartiment
Salubrizare

J intretinere si
Refacere ZONE

VERZI

l. Lucrdri de ?ntrefinere, cur6lenie qi igienizare a parcurilor de
agremente de pe raza Municipiului Sebeq;

2. Lucr6ri de tntrefinere, cur[]eni Ei igienizare a locurilor de
joac[ pentru copii de pe raza Municipiului Sebeq;

3. Lucr[ri de curE{enie gi igieniz;rre adiverse locafii din cadrul
spaliului public de pe raza Municipului Sebeq

4. Lucr6ri de curalenie a zonelor verzi, a aleilor, trotuarelor,
E.a. de resturi vegetale sau de alt6 naturfl, situate pe spa{iul/
domeniul public (frunze, ramuri, iarb[ tliatfl, diverse
deqeuri, E.a.);

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Bregar Daniel-Inspector de

specialitate Serviciul
Intretinere si Reparatii

Vasilcan IIie Daniel -Sef
formatie Comp. Zone Verzi,



5. Lucrdri de cosire mecanizati a gazonului de pe intreaga
suprafali a Muncipiului Sebeg (scuarurile de pe

aliniamentele stradale; parcurile de agrement, q.a.);
6. Lucrlri de cosire mecanizati a ierbii silbatice de pe raza

Municipiului SebeE (locurile de joacd pentru copii; diverse
localii - strdzi, monumente, spa{ii administrative, cartiere,
stadioanel terenuri sportive, q.a.);

7. Lucriri de tundere mecanizata a gardurilor vii de pe raza
Municipiului Sebeq (parcuri de agrement, cartiere de blocuri,
strdzi, q.a.);

8. LucrEri de toaletare qi/ sau t6iere definitivl (dupA caz) a
arborilor qi arbugtilor situali pe domeniului public in diverse
locafii (str[zi, cartiere, parcuri de agrement, locuri de joac[
pentru copii, q.a.);

9. Lucrflri de tfliere, scurtare, preg[tire pentru sezonul de
vegetafie/ repaus a trandafirilor de pe ruzaMunicipiului
Sebeg (ex: scuarurile de pe str. Valea Frumoasei, Parcul
Prim6riei, g.a.);

I0. Lucrflri de preg[tire a solului in diverse localii de pe

domeniul public prin sEparea, af6nare, mflrunfirea, nivelarea
acestuia pentru plantarea Ia loc definitiv a unor specii
floricole sau organe vegetative - bulbi (ex: Parcul Primlriei,
scuarurile de pe str. Valea Frumoasei, sensul giratoriu de pe
str. Augustin Bena -Kaufland, $.a.);

I 1. Lucr[ri de amplasare gi respectiv strf;ngere din diverse
Iocalii stabilite de cEtre administratorii domeniului public a

speciilor floricole plantate in diverse recipiente, corpuri
(cilindrii cu flori, ghivecele cu flori de pe st6lpi, jardinierele
cu flori de pe arcade, jardinierele cu flori de pe poduri,
jardinierele din metal cu flori, 1.a.);

12. Lucrflri de prigit manual/ curE]area manuala a buruienilor in
cadrul scuarurilorn parcurilor, rondurilor unde s-au amplasat,
plantat speciile floricole, respectiv organele vegetative -
bulbii (Parcul Tineretului, Parcul Primiriei, scuarurile de pe

str. Valea Frumoasei, sensul giratoriu de pe str. Augustin
Bena - Kaufland, cilindrii florari, ghivecele cu flori de pe

Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie,
Octombrie
Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie,
Octombrie

Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie,
Octombrie

Perrnanent

Martie/ Aprilie
Octombrie/ Noiembrie

Permanent

Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie,
Octombrie, Noiembrie

Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septernbrie,

Octombrie



stdlpi, jardinierele cu flori de pe poduri, jardiniere cu flori de
pe arcade, g,a.);

13. Lucrflri de udare/ irigare a arborilor qi arbuqtilor de pe

domeniul public a Municipiului Sebeq (arborii qi arbugtii din
aliniamentele stradale din loc. Sebeg Ei loc. Petreqti - str.

Mihail Kog6lniceanu, cartier Mihail KogElniceanu, str.

Augustin Bena, str. Valea Frumoasei, str. Aviatorul Olteanu,
str. Doroban{i, str. V6n6tori, str. Dorin Pavel/l Mai, str.
Zorilor, str. Drumul Sibiului, str. Bd-ul Lucian Blaga;
grupurile sau speciile solitare de arbori Ei arbuqti din cadrul
parcurilor Ei a diverselor scuaruri din spaliul public: Parcul
Tineretului, Parcul Arini, Parcul Primdriei, sensul giratoriu
str. Augustin Bena, scuaruri str. Valea Frumoasei; q.a.);

14. Lucrdri de udare/ irigare a speciilor floricole amplasate sau

plantate in spa{iul public de pe raza Municipiului Sebeg

(cilindrii florari, ghivecele cu flori de pe stAlpi, jardinierele

cu flori de pe poduri, jardiniere cu flori de pe arcade,
jardinierele din metal cu flori, speciile floricole plantate in
Parcul Tineretului, Parcul Primiriei, scuaturile de pe str.

Valea Frumoasei, q.u.);

15. Lucr6ri de erbicidare total6 sau selectiv[ a buruienilor/
speciilor invazive din cadrul trotuarelor, aleilor, spaliilor
verzi, zonelor, rigolelor, q.a. situate pe domeniul public
(cartierele de blocuri, strtzi, parcuri de agrement, locuri de
joacfi pentru copii, E.a.);

16. Lucr[ri de aplicare a tratamente fitosanitare asupra arborilor
qi arbustilor omamentali de pe raza Municipiului SebeE qi

din cadrul parcurilor de agrement, scuarurilor qi

al iniamentelot stradale;

17. Lucrflri de combatere a ambroziei atflt pe cale mecanizat[
prin t[iere, c6t gi prin skopire;

18. Lucr5ri de administrare a ingralEmintelor foliare, solubile
sau granulate la speciile floricole, arborii, arbuqtii situa{i/
amplasali pe razaMunicipiului Sebes, dar qi in cadrul
zonelor gazonate de pe domeniul public a Municipiului
Sebeg;

Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie,
Octombrie

Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie,
Octombrie

Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie,
Octornbrie

Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie,
Octombrie

Iulie, August, Septembrie,
Octombrie

Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August Septembrie,
Octombrie
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19. LucrEri de cur6lare gi intrelinere a luciurilor de ap[ de pe

raza Municipiului Sebeq (lacul din cadrul Parcului
Tinerefului) prin str6.ngerea, colectarea, inc[rcareq
transportul si descfircarea resturi lor diverse;

Permanent

4 Alte activit5ti de
interes public

ActivitEti de intretinere si reparatii ocazionate de producerea unor
fenomene naturale (ploi, vent, incendii, inundatii, etc)

0cazional Pandor Dan Sabin-
Ghenescu Cornel
Bregar Daniel

Vasilcan Ilie Daniel
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