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PROGRAMUL DE LUCRĂRI  
PROPUSE A FI EXECUTATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII DE CĂTRE 

BENEFICIARII VENITULUI MINIM GARANTAT 
 
 
 
 

Lucrările propuse vor fi repartizate pe luni calendaristice după cum urmează : 
 

LUNA IANUARIE 2004 
- curăţirea şanţurilor dalate din zona de centru a oraşului 
- colectarea deşeurilor de hârtie, măturatul aleilor din parc- centru. 
- încărcat şi transportat deşeuri rezultate de la curăţenie. 
- îndepărtarea zăpezii de pe trotuare, împrăştiat material antiderapant. 
- adunat manual hârtii de pe străzi  

LUNA FEBRUARIE 2004 
- spart gheaţa de pe aleile din parc, din jurul sediului Primăriei, din faţa instituţiilor 

publice: Finanţe, Poliţie, Jandarmi etc. 
- împrăştiat material antiderapant. 
- deszăpezirea intersecţiilor, manual cu lopeţi 
- colectarea deşeurilor din hârtie de pe străzi. 

LUNA MARTIE 2004 
- curăţirea aleilor în parcul mare  
- întreţinerea zonelor verzi în parcul din centrul oraşului 
- încărcat şi transportat deşeuri  rezultate de la curăţirea zonelor verzi 
- îngrijirea parcului mare a oraşului 

LUNA APRILIE 2004 
- curăţenie în jurul şcolilor 
- curăţenie în jurul terenului de fotbal şi a terenului de tenis. 
- curăţenie în parcul mare, defrişarea uscăturilor şi transportarea acestora la sediul 

Primăriei pentru a fi tăiate ca lemne de foc 
- curăţirea din jurul obiectivelor de cult şi a instituţiilor publice din localitate. 

LUNA MAI 2004 
- pregătirea spaţiilor verzi, săpatul şi greblarea acestora pentru plantarea florilor 
- încărcarea deşeurilor  rezultate de la curăţirea străzilor oraşului. 
- curăţirea în zona ştrandului oraşului şi a fabricii de lapte. 
- întreţinerea zonelor plantate cu flori din parc- centru 
- curăţirea şi defrişarea din zona abatorului 
- curăţirea aleilor din parcul central de iarbă 
- întreţinerea spaţiilor verzi din parcul central care au fost săpate. 
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LUNA IUNIE 2004 
- curăţirea şi defrişarea în zona Siti. 
- încărcarea şi transportul  deşeurilor rezultate de la curăţenie. 
- curăţirea şi defrişarea zonei  pescăriei 
- curăţirea zonei spre staţia de pompe şi până la cantonul de ape. 
- curăţirea în jurul cantonului de ape. 
- curăţirea spaţiului verde aflat în sensul giratoriu din centru şi greblarea acestuia 
- colectarea deşeurilor de hârtie de pe străzile oraşului 
- curăţirea în zona cimitirelor. 

LUNA IULIE 2004 
- curăţirea trotuarului de la Rastovszki până la intrarea în Nădlac 
- curăţirea şanţurilor de pe DN 7. 
- curăţirea acostamentelor pe str.  N.Bălcescu până  la Viile Vechi 
- curăţirea zonei spre groapa de gunoi. 
- curăţirea în capătul str.1 Decembrie. 

LUNA AUGUST 2004 
- curăţirea şanţurilor şi a zonelor florale din zona de centru şi din jurul instituţiilor 

publice. 
- curăţirea canalului de scurgere care duce spre staţia de pompe. 
- curăţirea zonei şcolilor. 
- încărcarea deşeurilor rezultate de la curăţirea şanţurilor şi a zonelor limitrofe din jurul 

oraşului. 
- colectarea hârtiilor de pe străzile oraşului 
- curăţirea curţii Casei de cultură. 
- curăţirea curţii primăriei 

LUNA SEPTEMBRIE 2004 
- curăţirea şi defrişarea în zona bazelor sportive. 
- întreţinerea zonelor verzi din centrul oraşului 
- încărcat manual deşeuri rezultate de la curăţenie. 
- curăţat deşeuri de la capătul str. Mureş. 
- curăţat deşeuri de pe str. Digului 
- curăţenie în jurul instituţiei primăriei. 
- curăţirea în jurul cimitirelor. 

LUNA OCTOMBRIE 2004 
- curăţirea în zona gării şi a fostului depozit de lemne. 
- curăţirea şanţurilor de pe str. G. Enescu şi str. M. Eminescu. 
- curăţirea acostamentelor de pe str. V. Goldiş. 
- întreţinerea zonelor verzi. 
- curăţirea aleilor din parcul mare. 
- curăţirea digului în zona vămii. 
- adunarea deşeurilor rezultate de la curăţenie. 
- adunarea frunzelor 

LUNA NOIEMBRIE 2004 
       -    pregătirea zonelor florale pentru iarnă. 

- adunarea frunzelor din parc. 
- săparea zonelor verzi în parcul din centru şi la sensul giratoriu. 
- greblarea în parcul de castani şi măturarea aleilor 
- colectarea deşeurilor de hârtie de pe străzi. 
- curăţirea zonei spre staţia de pompe. 
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LUNA DECEMBRIE 2004 
- îndepărtarea zăpezii, împrăştiat material antiderapant 
- deszăpezirea intersecţiilor, manual cu lopeţi 
- spart gheaţa din centru şi în faţa instituţiilor publice 
- colectarea deşeurilor de hârtie de pe străzi 
- curăţirea aleilor din centru, în faţa şi împrejurul  primăriei, în faţa instituţiilor publice. 

 
   Persoanele beneficiare de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, vor fi mobilizate pentru intervenţii în caz de calamităţi, inundaţii, polei, 
zăpezi în funcţie de necesităţi. 
  
 
 
 
 
G.T./G.T. 
5 exp. 
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