ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 147 DIN 19.12.2018
privind aprobarea Programului anual și a Programului lunar
privind obiectivele și lucrările comunitare care se vor realiza în 2019
cu participarea beneficiarilor venitului minim garanta
Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos
Având în vedere:
- referatul Compartimentului Beneficii de Asistență Socială înregistrat la secretariatul
primăriei orașului Târgu Frumos sub nr. 47796/10.12.2018;
- expunerea de motive a Viceprimarului Orașului Târgu Frumos înregistrată cu
nr. 47848/11.12.2018;
- proiectul de hotărâre nr. 47849/11.12.2018;
- raportul Compartimentului Juridic înregistrat cu nr. 47850/11.12.2018;
- avizul favorabil emis de către Comisia juridică, de învăţământ, sănătate, familie, muncă şi
protecţie socială, culturală, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu
Frumos, înregistrat cu nr. 48414/19.12.2018;
- avizul favorabil emis de către Comisia de amenjare a teritoriului, urbanism, protecție
mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu
nr. 48483/19.12.2018;
- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
- prevederile art. 36 alin. 2 lit. d) coroborate cu cele ale alin. 6 lit. a) pct. 16 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001,
În temeiul art. 45 alin. 1 şi al art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Programul anual de obiective și lucrări comunitare care se vor desfăşura
în 2019 cu participarea beneficiarilor venitului minim garantat, conform Anexei nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Programul lunar de obiective și lucrări comunitare care se vor desfăşura
în 2019 cu participarea beneficiarilor venitului minim garantat, conform Anexei nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 3. Secretarul Oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului Judeţului Iasi, Primarului Oraşului Târgu Frumos, compartimentelor direct interesate
din cadrul Primăriei Oraşului Târgu Frumos şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi/ sau
pe pagina de internet şi/ sau în presă.

Președinte de ședință,
Consilier local,
DROBOTĂ TUDOREL – MIHĂIȚĂ

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 19.12.2018, cu un număr de 17 voturi
„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință din cei 17
consilieri locali în funcție.
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Anexa Nr. 1 la HCL nr. 147/19.12.2018

PROGRAM ANUAL
PRIVIND OBIECTIVELE ŞI LUCRĂRILE COMUNITARE
CARE SE POT REALIZA ÎN ANUL 2019
CU PARTICIPAREA BENEFICIARILOR VENITULUI MINIM GARANTAT
CORESPUNZĂTOR NUMĂRULUI DE ORE PROGRAMATE

Număr de persoane apte de muncă = 20.
Număr total ore programate pentru 20 persoane = 478 ore x 12 luni = 5741 ore.
VOLUM
ECHIVALENT
DENUMIRE LUCRARE
U/M
LUCRĂRI
PROGNOZATE
ORE
LUCRĂRI DE SALUBRIZARE
Măturat manual străzi
1000
3 000
308
m.p.
Măturat manual trotuare, alei
1000
3 000
358
m.p.
Curăţat rigole prin răzuire
m.p.
1000
324
Întreţinerea curăţeniei stradale
1000
1000
254
m.p.
Întreţinere curăţenie în parcuri, spaţii verzi, 1000
900
254
alei, trotuare
m.p.
Curăţat zăpada bătătorită 15 – 30 cm
m.p.
3 000
605
Curăţat manual gheaţa 7 cm
m.p.
500
205
Curăţat manual gheaţa 10 cm
m.p.
500
200
Încărcat în auto zăpada şi gheaţa
mc
100
25
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DENUMIRE LUCRARE

U/M

VOLUM
LUCRĂRI
PROGNOZATE

LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE DRUMURI
Curăţirea manuală a şanţurilor şi rigolelor
m
1 000
Desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor
mc
51
de scurgere
Desfundarea şi curăţirea camerelor de cădere şi
a albiei de sub podeţe, de potmol, resturi
mc
20
vegetale etc.
Văruirea plantaţiei şi accesoriilor la drumuri
mp
1 000

Curăţirea prin spăla e a
indicatoarelor de circulaţie

ECHIVALENT
ORE

200
80
80
150

200
250

125
25

Mc

10

15

100
mp

10

50

Mp

10

20

100

80

10

110

10

100

78

45

26

170

30

560

mp
mp

Repararea gropilor mici şi izolate
Repararea drumurilor împietruite
Curăţirea platformei drumului de runze l
aduse de viituri.
Aducerea la profil a acostamentelor
Curăţirea manuală a acostamentelor de noroi,
pământ, iarbă.
Curăţirea drumurilor modernizate de noroi

100
mp
LUCRĂRI DE TERASAMENTE
Săpătura manuală a şanţurilor în teren tare
mc
Săpătura manuală a şanţurilor în teren foarte
mc
tare
Degajarea terenului de runze şi crengi,
100
stringerea in grămezi şi încărcarea lor
mp
Curăţirea terenului de iarbă şi buruieni
100
mp
Defrişarea manuală a suprafeţelor împădurite
100
cu tufişuri şi arbuşti Dn < 10 cm
mp
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DENUMIRE LUCRARE

U/M

VOLUM
LUCRĂRI
PROGNOZAT
E

ECHIVALENT
ORE

REFACERE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII VERZI
Degajarea terenului de corpuri străine

100
m.p.
100
m.p.
mc
100
m.p.

Cosirea gazonului
Săparea manuală a gropilor poligonale
Plivirea buruienilor în peluze

1 000

700

10

30

50

140

400

200

10
20
600
100
30

100
15
69
146
123
5741

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
Demolarea pereţilor din zidărie de cărămidă
m.p.
Preparat beton
mc
Turnat trotuar din beton simplu
m.p.
Turnat beton in pereuri
mc
Preparat mortar pentru tencuieli
mc
TOTAL ORE ACTIVITĂŢI PROGNOZATE

Președinte de ședință,
Consilier local,
DROBOTĂ TUDOREL – MIHĂIȚĂ

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Spulber Felicia – Elena
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Anexa Nr. 2 la HCL nr. 147/19.12.2018

PROGRAM LUNAR
PRIVIND OBIECTIVELE ŞI LUCRĂRILE COMUNITARE
CARE SE POT REALIZA ÎN ANUL 2019
CU PARTICIPAREA BENEFICIARILOR VENITULUI MINIM GARANTAT
CORESPUNZĂTOR NUMĂRULUI DE ORE PROGRAMATE

LUNA IANUARIE

SALUBRIZARE

REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI

-

Întreţinerea curăţeniei stradale;
Curăţat zăpada bătătorită 15 – 30 cm;
Curăţat rigole prin răzuire;
Curăţat manual gheaţa 7 cm;
Încărcat în auto zăpada şi gheaţa;
Întreţinerea curăţeniei în parcuri.

- Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor.

LUNA FEBRUARIE

SALUBRIZARE

REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI

-

Măturat manual străzi;
Măturat manual trotuare, alei;
Curăţat rigole prin răzuire;
Întreţinerea curăţeniei stradale;
Întreţinerea curăţeniei în parcuri;
Curăţat zăpada bătătorită 15 – 30 cm;
Curăţat manual gheaţa 7 cm;
Încărcat în auto zăpada şi gheaţa.

- Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor.

LUNA MARTIE

SALUBRIZARE

- Măturat manual străzi;
- Măturat manual trotuare, alei;
- Curăţat rigole prin răzuire;
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Întreţinerea curăţeniei stradale;
Întreţinerea curăţeniei în parcuri;
Curăţat zăpada bătătorită 15 – 30 cm;
Curăţat manual gheaţa 7 cm;
Încărcat în auto zăpada şi gheaţa.
Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor;
Împrăştiere manuală de materiale antiderapante;
Desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de
scurgere;
- Desfundarea şi curăţirea camerelor de cădere şi
a albiei de sub podeţe, de potmol, resturi
vegetale;
- Curăţarea prin spălare a indicatoarelor de
circulaţie.
-

REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI

REFACERE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII
VERZI

- Degajarea terenului de corpuri străine.

LUNA APRILIE

SALUBRIZARE

-

REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI

-

REFACERE ȘI ÎNTREŢINERE SPAŢII
VERZI

LUCRĂRI DE TERASAMENTE

-

Măturat manual străzi;
Măturat manual trotuare, alei;
Curăţat rigole prin răzuire;
Încărcat în auto material rezultat din curăţire
rigole;
Întreţinerea curăţeniei stradale;
Întreţinerea curăţeniei în parcuri, spaţii verzi
alei, trotuare.
Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor;
Desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de
scurgere;
Desfundarea şi curăţarea albiei de sub podeţe, de
potmol, resturi vegetale etc;
Curăţarea prin spălare a indicatoarelor de
circulaţie;
Văruirea plantaţiei şi accesoriilor la drumuri.
Degajarea terenului de corpuri străine;
Aşternerea uniformă a stratului de pământ
vegetal în straturi de 20 cm;
Plantat şi văruit pomi.
Săpătură manual a şanţurilor în teren tare;
Împrăştierea cu lopata a pământului în teren
tare.
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LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

- Preparat mortar pentru tencuieli;
- Demolarea pereţilor din zidărie de cărămidă şi
lemn;
- Preparat beton;
- Turnat beton în pereuri;
- Turnat trotuare din beton simplu.

LUNA MAI

SALUBRIZARE

-

REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI

-

REFACERE ŞI ÎNTREŢINERE
SPAŢII VERZI
LUCRĂRI DE TERASAMENTE

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

-

Măturat manual străzi;
Măturat manual trotuare, alei;
Curăţat rigole prin răzuire;
Încărcat în auto material rezultat din curăţire
rigole;
Întreţinerea curăţeniei stradale;
Întreţinerea curăţeniei în parcuri, spaţii verzi
alei, trotuare.
Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor;
Desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de
scurgere;
Decolmatarea camerelor de cădere şi a albiei de
sub podeţe, de potmol, resturi vegetale;
Curăţarea prin spălare a indicatoarelor de
circulaţie;
Repararea gropilor mici şi isolate;
Tăierea cavalierilor;
Curăţarea drumurilor modernizate de noroi şi
murdărie.
Degajarea terenului de corpuri străine;
Săparea manuală a gropilor poligonale.
Săpătura manuală a şanţurilor în teren tare;
Împrăştierea cu lopata a pământului - teren tare.
Preparat mortar pentru tencuieli;
Demolarea pereţilor din zidărie de cărămidă şi
lemn;
Preparat beton;
Turnat beton în pereuri;
Turnat trotuare din beton simplu.
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LUNA IUNIE

SALUBRIZARE

-

REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE DRUMURI

-

REFACERE ŞI ÎNTREŢINERE
SPAŢII VERZI

LUCRĂRI DE TERASAMENTE

-

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

-

Măturat manual străzi;
Măturat manual trotuare, alei;
Curăţat rigole prin răzuire;
Încarcat în auto material rezultat din curăţire
rigole;
Întreţinerea curăţeniei stradale;
Întreţinerea curăţeniei în parcuri, spaţii verzi alei,
trotuare.
Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor;
Desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de
scurgere;
Desfundarea şi curăţirea camerelor de cădere şi a
albiei de sub podeţe, de potmol, resturi vegetale
etc.;
Curăţarea prin spălare a indicatoarelor de
circulaţie;
Repararea gropilor mici şi izolate;
Repararea drumurilor împietruite;
Decaparea îmbrăcăminţilor asfaltice;
Curăţarea drumurilor modernizate de noroi şi
murdărie.
Degajarea terenului de corpuri străine;
Tăierea manuală a arborilor uscaţi sau care
prezintă pericol pentru persoane, construcţii etc.
prin secţionare succesivă a crengilor;
Plivirea buruienilor în peluze;
Prăşitul puieţilor de măceş, buxus, tuia;
Cosirea manuală a gazonului.
Săpătura manuală a şanţurilor în teren tare;
Împrăştierea cu lopata a pământului - teren tare;
Săpătura manuală de pământ în spaţii întinse la
deblee în teren tare.
Preparat mortar pentru tencuieli;
Demolarea pereţilor din zidărie de cărămidă şi
lemn;
Preparat beton;
Turnat beton în pereuri;
Montat tuburi de diametre şi lungimi diferite;
Trepte şi trotuare din beton simplu.
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LUNA IULIE

SALUBRIZARE

-

REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI

REFACERE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII
VERZI

LUCRĂRI DE TERASAMENTE

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

IGIENIZARE ŞCOLI, GRĂDINIŢE,
CĂMINE

-

-

Măturat manual străzi;
Măturat manual trotuare, alei;
Curăţat rigole prin răzuire;
Încărcat în auto material rezultat din curăţire rigole;
Întreţinerea curăţeniei stradale;
Întreţinerea curăţeniei în parcuri, spaţii verzi alei,
trotuare.
Curăţirea manuală a şanţurilor şi rigolelor;
Desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de
scurgere;
Desfundarea şi curăţirea camerelor de cădere şi a albiei
de sub podeţe, de potmol, resturi vegetale ;
Curăţarea prin spălare a indicatoarelor de circulaţie;
Repararea gropilor mici şi isolate;
Repararea drumurilor împietruite;
Decaparea îmbrăcăminţilor asfaltice;
Curăţarea drumurilor modernizate de noroi şi murdărie.
Degajarea terenului de corpuri străine;
Tăierea manuală a arborilor uscaţi sau care prezintă
pericol pentru persoane, construcţii etc. prin secţionare
succesivă a crengilor;
Plivirea buruienilor în peluze;
Prăşitul puieţilor de măceş,buxus,tuia;
Cosirea gazonului.
Săpătura manuală a şanţurilor în teren tare;
Împrăştierea cu lopata a pământului - teren tare;
Săpatură manuală de pământ în spaţii întinse la deblee în
teren tare;
Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni.
Preparat mortar pentru tencuieli;
Demolarea pereţilor din zidarie de cărămidă, lemn;
Preparat beton;
Turnat beton în pereuri;
Montat tuburi de diametre şi lungimi diferite;
Trepte şi trotuare din beton simplu.
Zugrăveli interioare şi exterioare;
Reparaţii tencuieli interioare şi exterioare;
Vopsitorii pe tâmplărie de lemn, metal;
Vopsitorii la instalaţii.

LUNA AUGUST
SALUBRIZARE

-

Măturat manual străzi;
Măturat manual trotuare, alei;
Curăţat rigole prin răzuire;
Încărcat în auto material rezultat din curăţire
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REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI

-

REFACERE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII
VERZI
LUCRĂRI DE TERASAMENTE

-

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

-

IGIENIZARE ŞCOLI, GRĂDINIŢE
CĂMINE

-

rigole;
Întreţinerea curăţeniei stradale;
Întreţinerea curăţeniei în parcuri, spaţii verzi
alei, trotuare.
Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor;
Desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de
scurgere;
Desfundarea şi curăţirea camerelor de cădere şi
a albiei de sub podeţe, de potmol, resturi
vegetale etc.;
Curăţarea prin spălare a indicatoarelor de
circulaţie;
Repararea gropilor mici şi izolate;
Repararea drumurilor împietruite;
Decaparea îmbrăcăminţilor asfaltice;
Curăţarea drumurilor modernizate de noroi şi
murdărie.
Degajarea terenului de corpuri străine;
Plivirea buruienilor în peluze;
Cosirea manuală a gazonului.
Săpatură manuală a şanţurilor în teren tare;
Împrăştierea cu lopata a pământului - teren tare;
Săpătura manuală de pământ în spaţii întinse la
deblee în teren tare;
Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni.
Preparat mortar pentru tencuieli;
Demolarea pereţilor din zidărie de caramidă şi
lemn;
Preparat beton;
Turnat beton în pereuri;
Montat tuburi de diametre şi lungimi diferite;
Trepte şi trotuare din beton simplu.
Zugrăveli interioare şi exterioare;
Reparaţii tencuieli interioare şi exterioare;
Vopsitorii pe tâmplărie de lemn, metal;
Vopsitorii la instalaţii.

LUNA SEPTEMBRIE

SALUBRIZARE

-

Măturat manual străzi;
Măturat manual trotuare, alei;
Curăţat rigole prin răzuire;
Încărcat în auto material rezultat din curăţire rigole;
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REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI

REFACERE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII
VERZI

LUCRĂRI DE TERASAMENTE

-

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

IGIENIZARE ŞCOLI, GRĂDINIŢE,
CĂMINE

-

Întreţinerea curăţeniei stradale;
Întreţinerea curăţeniei în parcuri.
Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor;
Desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de
scurgere;
Desfundarea şi curăţirea camerelor de cădere şi a albiei
de sub podeţe, de potmol, resturi vegetale;
Curăţirea prin spălare a indicatoarelor de circulaţie;
Repararea gropilor mici şi izolate;
Repararea drumurilor împietruite;
Decaparea îmbrăcăminţilor asfaltice;
Curăţarea drumurilor modernizate de noroi şi murdărie.
Degajarea terenului de corpuri străine;
Plivirea buruienilor în peluze;
Cosirea gazonului.
Săpătura manuală a şanţurilor în teren tare;
Împrăştierea cu lopata a pământului - teren tare;
Săpătura manuală de pământ în spaţii întinse la deblee în
teren tare;
Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni;
Degajarea terenului de frunze şi crengi, strângerea în
grămezi şi arderea lor supavegheată;
Defrişarea manuală a suprafeţelor împădurite cu tufişuri
şi arbusti Dn < 10 cm.
Preparat mortar pentru tencuieli;
Demolarea pereţilor din zidărie de cărămidă, lemn;
Preparat beton;
Turnat beton în pereuri;
Montat tuburi de diametre şi lungimi diferite;
Trepte şi trotuare din beton simplu.
Zugrăveli interioare şi exterioare;
Reparaţii tencuieli interioare şi exterioare;
Vopsitorii pe tâmplarie de lemn, metal;
Vopsitorii la instalaţii.

LUNA OCTOMBRIE

SALUBRIZARE

REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI

- Întreţinerea curăţeniei stradale;
- Curăţat rigole prin răzuire;
- Încărcat în auto material rezultat din curăţirea
rigolelor;
- Măturat manual străzi;
- Maturat manual trotuare, alei;
- Întreţinerea curăţeniei în parcuri.
- Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor;
- Desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de
scurgere;
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REFACERE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII
VERZI

LUCRĂRI DE TERASAMENTE

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

- Desfundarea şi curăţirea camerelor de cădere şi
a albiei de sub podeţe, de potmol, resturi
vegetale etc.;
- Curăţarea prin spălare a indicatoarelor de
circulaţie;
- Repararea gropilor mici şi izolate;
- Repararea drumurilor împietruite;
- Curăţarea drumurilor modernizate de noroi şi
murdărie.
- Degajarea terenului de corpuri străine;
- Cosirea gazonului.
- Săpătură manuală a şanţurilor în teren tare;
- Împrăştierea cu lopata a pământului - teren tare;
- Săpătură manuală de pământ în spaţii întinse la
deblee în teren tare;
- Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni;
- Degajarea terenului de frunze şi crengi,
strângerea în grămezi şi arderea lor
supravegheată;
- Defrişarea manuală a suprafeţelor împădurite cu
tufişuri şi arbuşti Dn < 10 cm.
- Preparat mortar pentru tencuieli;
- Demolarea pereţilor din zidărie de cărămidă şi
lemn;
- Preparat beton;
- Turnat beton în pereuri;
- Montat tuburi de diametre şi lungimi diferite;
- Trepte şi trotuare din beton simplu.

LUNA NOIEMBRIE

SALUBRIZARE

REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI

Întreţinerea curăţeniei stradale
Curăţat rigole prin răzuire
Măturat manual străzi
Măturat manual trotuare, alei
Întreţinerea curăţeniei în parcuri
Curăţat zăpada bătătorită
Curăţat manual gheaţa
Încărcat în auto zăpada, gheaţa, alt material
rezultat
- Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor
- Desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de
-
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-

-

REFACERE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII
VERZI
LUCRĂRI DE TERASAMENTE

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

-

scurgere
Desfundarea şi curăţirea camerelor de cădere şi
a albiei de sub podeţe, de potmol, resturi
vegetale etc.
Curăţarea prin spălare a indicatoarelor de
circulaţie
Repararea gropilor mici şi izolate
Repararea drumurilor împietruite
Curăţarea drumurilor modernizate de noroi şi
murdărie
Împrăştiere manuală de materiale antiderapante
Degajarea terenului de corpuri străine
Cosirea gazonului
Săpătură manuală a şanţurilor în teren tare
Împrăştierea cu lopata a pământului - teren tare
Preparat beton
Turnat beton în pereuri
Montat tuburi de diametre şi lungimi diferite
Trepte şi trotuare din beton simplu

LUNA DECEMBRIE

SALUBRIZARE

REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI
REFACERE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII
VERZI

Întreţinerea curăţeniei stradale
Curăţat zăpada bătătorită
Curăţat manual gheaţa
Curăţat rigole prin răzuire
Încărcat în auto zăpadă, gheaţă, alt material
rezultat
- Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor
- Împrăştiere manuală de materiale antiderapante
-

- Îngrijirea plantelor din ghivece până la înflorit.

Președinte de ședință,
Consilier local,
DROBOTĂ TUDOREL – MIHĂIȚĂ

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Spulber Felicia – Elena
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