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Anexa la Hotărârea nr. 7/29.01.2016  

PLAN DE LUCRĂRI 

care vor fi executate în anul 2016 de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat 

Nr.  

crt. 

 

Lucrări propuse în anul 2016 

Număr 

 de ore 

1 Lucrări de deszăpezire manuală: încărcat, transport şi descărcat zăpadă cu utilaje proprii 3650 

2 Debitat lemne la grădiniţe, şcoli generale, liceu, primărie şi bibliotecă  7200 

3 Încărcat, transport, descărcat şi stivuit lemne                                  4200 

4 Curăţenie în zona punctelor de colectare a deşeurilor 4160 

5 Efectuat curăţenie săptămânală - zona străzilor              9800 

6 Efectuat curăţenie săptămânală piaţa Răducăneni          1200 

7 Văruit pomi – zona străzilor                                           1250 

8 Văruit borduri – D.N.-28                                                850 

9 Săpat și decolmatat şanţuri la drumurile săteşti: D.S.1119, D.S. 3148, D.S. 3266, D.S. 4413, 

D.S. 3256, D.S. 3366, D.S. 3147, D.S. 1716, D.S. 3118    
9400 

10  Săpat și decolmatat şanţuri la drumuri comunale: D.C. 66, D.C. 66A, D.C.56 9200 

11 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatării  cu utilaje proprii 6230 

12 Desfundat podeţe la drumurile săteşti                                3160 

13 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma desfundării podeţelor 1240 

14 Strângerea gunoaielor şi a resturilor vegetale din albia pârâului Bohotin,  Fundătura şi din 

preajma izvorului „Apa minerală” și râuri adiacente 

8340 

15 Plantat flori la spaţiile verzi din centrul civic al Comunei Răducăneni 1820 

16 Curăţenie în zona râpelor pârâului Bohotin şi Fundătura 3440 

17 Curăţat terenul de sport de resturi vegetale 1670 

18 Săpat farfurii în jurul pomilor plantaţi în parcuri și centrul Com. Răducăneni 900 

19 Săpat şanţuri la drumuri săteşti D.S. 3148 , D.S. 1716 şi la drumurile comunale D.C. 56, 

D.C. 66 și D.C. 66A 
3000 

20 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma săpării şanţurilor 1400 

21 Plantat pomi pe aliniamentul D.N. 28 920 

22 Întreţinerea spaţiilor verzi de pe raza comunei Răducăneni 2150 

23 Efectuat curăţenie la şcolile generale şi grădiniţele din comună, bibliotecă 2010 

24 Lucrări de întreţinere a terenului aferent Unităţii medico-sociale 1920 

25 Pregătit teren şi semănat iarbă gazon în centrul civic al comunei Răducăneni 1240 

26 Lucrări de întreţinere a terenului semănat cu iarbă gazon 820 

27 Lucrări pentru întreţinerea parcului dendrologic Răducăneni 2320 

28 Fertilizarea cu îngrăşăminte a păşunilor şi a spaţiilor verzi din comună 860 

29 Toaletarea arborilor de pe zona străzilor din comună 850 

30 Lucrări pentru captarea de izvoare şi construirea de cişmele (adăpători) pe pajişti, lucrări de 

reparaţii şi întreţinere a acestora 
1120 

31 Curăţenie în zona punctelor de colectare a deşeurilor 3100 

32 Extindere reţea apă potabilă în Comuna Răducăneni 1400 

33 Lucrări de curățare a pajiștilor de spini și tufari 520 

34 Extindere  canalizare în comună 160 

35 Plantat puieți în vederea împăduririi unor suprafețe de teren accidentat 120 

36 Întreținerea puieților de salcâm deja plantați 100 
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