
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

ORAŞUL COPŞA MICĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 3/2022 

privind stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 

2022 de către contravenienţi 

 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 ianuarie 

2022, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului nr. 238/2022, raportul nr. 265/2022, întocmit 

de Compartimentul Gospodărie comunală, 

 Văzând avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi a 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi protecţia mediului, 

 În conformitate cu prevederile art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al 

sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederile art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art.1. Se aprobă activităţille care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 

2022 de către contravenienţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Copşa 

Mică. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 25 ianuarie 2022 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

 Tăpălagă Nicolae-Bogdan    Secretar general 

    Şerban Dorin 

 

 

 
Difuzat: 

1 ex. primar 

1 ex. dosar 

1 ex. Inst.Prefectului 

1 ex. Comp.Gospodarire comunala 

Red.dact.S.D. 

 

 

 

 

 



   ANEXA LA HCL COPŞA MICĂ NR.3/2022 

 

 Planul anual de lucrări pe anul 2022, mandatele de executare a sancţiunii 

prestării unei activităţi în folosul comunităţii, conform O. G. nr.55/2002 cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

LUNA IANUARIE 

 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Maturatul manual al zapezii de pe trotuare 

Imprastierea manuala a nisipului antiderapant pe trotuare 

Spargerea  ghetii si adunarea in gramezi 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Decolmatarea santurilor si rigolelor manual 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 

Intretinerea curateniei in Cimitire 

Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  

Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    

Scoli, Gradinite, Capela Mortuara 

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

LUNA FEBRUARIE 

 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Maturatul manual al zapezii de pe trotuare 

Imprastierea manuala a nisipului antiderapant pe trotuare 

Spargerea  ghetii si adunarea in gramezi 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 

Maturat manual trotuare si alei 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Decolmatarea santurilor si rigolelor manual 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Intretinerea curateniei in Cimitire 

Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  

Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    

Scoli , Gradinite, Capela Mortuara 

Strangerea in gramezi si incarcat in tractor crengile rezultate din toaletarea 

pomilor 

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

 



LUNA MARTIE 

 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Maturatul manual al zapezii de pe trotuare 

Imprastierea manuala a nisipului antiderapant pe trotuare 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 

Maturat manual trotuare si alei 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Imprastierea cu lopata a pamantului 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Intretinerea curateniei in Cimitire 

Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  

Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    

Scoli, Gradinite, Capela Mortuara 

Lucrari de zugravit si vopsit  

Lucrari de demolare si renovare  

Varuirea plantatiei si a bordurilor 

Strangerea in gramezi si incarcat in tractor crengile rezultate din toaletarea 

pomilor 

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

LUNA APRILIE 

 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Decolmatarea santurilor si rigolelor manual 

Sapatura manuala a santurilor de scurgere a apei 

Greblat iarba din spatiile verzi si parcuri, strangerea si incarcarea in tractor 

Maturat manual trotuare si alei 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 

Intretinerea curateniei in cimitire 

Curatirea prin spalare a statiilor de autobuz 

Varuirea plantatiei si a bordurilor 

Saparea cu cazmaua a terenului 

Imprastierea cu lopata a pamantului 

Udarea cu furtunul a suprafetelor plantate cu flori  

Saparea solului in jurul arbustilor  

Curatarea albiei parului  

Cosirea ierbii  

Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  



Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    

Scoli, Gradinite, Capela Mortuara 

Lucrari de zugravit si vopsit  

Lucrari de demolare si renovare  

Strangerea in gramezi si incarcat in tractor crengile rezultate din toaletarea 

pomilor 

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

LUNA MAI 

 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Decolmatarea santurilor si rigolelor manual 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Sapatura manuala a santurilor de scurgere a apei 

Greblat iarba din spatiile verzi si parcuri, strangerea si incarcarea in tractor 

Maturat manual trotuare si alei 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 

Curatirea prin spalare a statilor de autobuz 

Imprastierea cu lopata a pamantului 

Saparea solului in jurul arbustilor  

Udarea cu furtunul a suprafetelor plantate cu flori  

Cosirea ierbii si taierea arbustilor 

Intretinerea curateniei in Cimitire 

Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  

Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    

Scoli, Gradinite, Capela Mortuara 

Lucrari de zugravit si vopsit  

Lucrari de demolare si renovare  

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

LUNA IUNIE 

 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Decolmatarea santurilor si rigolelor manual 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Sapatura manuala a santurilor de scurgere a apei 

Greblat iarba din spatiile verzi si parcuri, strangerea si incarcarea in tractor 

Maturat manual trotuare si alei 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 



Curatirea prin spalare a statiilor de autobuz 

Imprastierea cu lopata a pamantului 

Saparea solului in jurul arbustilor  

Plivirea buruienilor 

Curatarea albiei pâraielor  

Udarea cu furtunul a suprafetelor plantate cu flori  

Cosirea ierbii si taierea arbustilor 

Intretinerea curateniei in Cimitire 

Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  

Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    

Scoli, Gradinite, Capela Mortuara 

Lucrari de zugravit si vopsit  

Lucrari de demolare si renovare  

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

LUNA IULIE 

 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Decolmatarea santurilor si rigolelor manual 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Sapatura manuala a santurilor de scurgere a apei 

Greblat iarba din spatiile verzi si parcuri, strangerea si incarcarea in tractor 

Maturat manual trotuare si alei 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 

Curatirea prin spalare a statiilor de autobuz 

Curatirea terenului de iarba si buruieni 

Imprastierea cu lopata a pamantului 

Plivirea buruienilor 

Udarea cu furtunul a suprafetelor plantate cu flori  

Cosirea ierbii si taierea arbustilor 

Intretinerea curateniei in Cimitire 

Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  

Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    

Scoli, Gradinite, Capela Mortuara 

Lucrari de zugravit si vopsit  

Lucrari de demolare si renovare  

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

 

 

 



LUNA AUGUST 

 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Decolmatarea santurilor si rigolelor manual 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Sapatura manuala a santurilor de scurgere a apei 

Greblat iarba din spatiile verzi si parcuri, strangerea si incarcarea in tractor 

Maturat manual trotuare si alei 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 

Curatirea prin spalare a statiilor de autobuz 

Saparea solului in jurul arbustilor  

Imprastierea cu lopata a pamantului 

Plivirea buruienilor 

Udarea cu furtunul a suprafetelor plantate cu flori  

Cosirea ierbii si taierea arbustilor 

Intretinerea curateniei in Cimitire 

Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  

Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    

Scoli, Gradinite, Capela Mortuara 

Lucrari de zugravit si vopsit  

Lucrari de demolare si renovare  

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

LUNA SEPTEMBRIE 

 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Decolmatarea santurilor si rigolelor manual 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Sapatura manuala a santurilor de scurgere a apei 

Greblat iarba din spatiile verzi si parcuri, strangerea si incarcarea in tractor 

Maturat manual trotuare si alei 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 

Curatirea prin spalare a statilor de autobuz 

Curatirea terenului de iarba si buruieni 

Imprastierea cu lopata a pamantului 

Saparea cu cazmaua a terenului 

Degajarea terenului de frunze, crengi  

Intretinerea curateniei in Cimitire 



Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  

Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    

Scoli, Gradinite, Capela Mortuara 

Lucrari de zugravit si vopsit  

Lucrari de demolare si renovare  

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

LUNA OCTOMBRIE 
 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Maturat manual trotuare si alei 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Decolmatarea santurilor si rigolelor manual 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Degajarea terenului de frunze, crengi  

Sapatura manuala a santurilor de scurgere a apei 

Imprastierea cu lopata a pamantului 

Intretinerea curateniei in Cimitire 

Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  

Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    

Scoli, Gradinite, Capela Mortuara 

Lucrari de zugravit si vopsit  

Lucrari de demolare si renovare  

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

LUNA NOIEMBRIE 

 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Maturatul manual al zapezii de pe trotuare 

Imprastierea manuala a nisipului antiderapant pe trotuare 

Spargerea  ghetii si adunarea in gramezi 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Intretinerea curateniei in Cimitire 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 

Sapatura manuala a santurilor de scurgere a apei 

Imprastierea cu lopata a pamantului 

Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  

Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    



Scoli, Gradinite, Capela Mortuara 

Lucrari de zugravit si vopsit  

Lucrari de demolare si renovare  

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

LUNA DECEMBRIE 

 

DENUMIREA LUCRARILOR 

Maturatul manual al zapezii de pe trotuare 

Imprastierea manuala a nisipului antiderapant pe trotuare 

Spargerea  ghetii si adunarea in gramezi 

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor 

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere 

Intretinerea curateniei in Cimitire 

Intretinerea curateniei manuale cuprinzand adunarea hartiilor, ambalajelor 

din zonele verzi si parcuri 

Sapatura manuala a santurilor de scurgere a apei 

Imprastierea cu lopata a pamantului 

Lucrari de salubrizare/intretinere obiective publice  

Lucrari de curatenie si igenizare a spatiilor din claririle Primariei, Sala de 

Sport, Caminul Cultural Kis Tibor, Caminul Cultural din Tarnavioara,    

Scoli, Gradinite, Capela Mortuara 

Lucrari de zugravit si vopsit  

Lucrari de demolare si renovare  

 Incarcat in tractor materialele rezultate din curatenie 

 

 

 

Preşedinte de sedinţă       Contrasemnează 

Tăpălagă Nicolae Bogdan       Secretar general 

                                                                                                           Şerban Dorin 

                                                                                                            

                                                                                                             

 

 

                                                                        Întocmit 

                                                 Referent 

 Abrudean Marius 

 


