Anexa nr.1 la HCL nr.6/28.01.2016
Domeniile serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii vor presta muncă
în folosul comunităţii pe raza administrativ teritorială a comunei Valea Lunga
-

curăţat trotuarele din faţa instituţiilor: primărie, dispensar, şcoli, bibliotecă, cămin
cultural, grădiniţă, de gheaţă, zăpadă noroi;
efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în cimitire, zone verzi precum şi în alte imobile
aparţinând domeniului public sau privat al comunei Valea Lunga;
lucrări de întreţinere la fântânile comunale, curăţat gheaţa şi şanţurile de lângă
fântâni, degajat mâlul din fântâni publice şi amenajarea acestora;
lucrări de întreţinere la şanţurile comunale;
curăţirea manuală a zăpezii şi carosabil străzi;
curăţirea manuală a stratului de gheaţă pe trotuare şi carosabil străzi;
combaterea poleiului prin împrăştierea de material antiderapant;
degajarea manuală a stratului de noroi de pe carosabil;
degajarea terenului de corpuri străine;
transportarea de pietriş cu roaba;
reparaţii acostamente drumuri comunale;
decolmatări şanţuri şi văi;
strângerea de materiale refolosibile şi depozitarea acestora;
strângerea gunoiului menajer din pubelele înstalate prin comună;
degajat şi amenajat străzi şi trotuare din pietriş, nisip şi beton;
turnat betoane;
desfundarea manuală a şanţurilor şi curăţarea acestora;
reparaţii la drumurile comunale şi pietruirea acestora;
reparaţii crăpături în pereţi la instituţiile publice;
degajarea terenului de frunze şi crengi;
degajarea manuală a rigolelor;
desfacere tencuieli la tavane şi pereţi;
măturat trotuare şi străzi;
săpături de pământ cu cazmaua sau hârleţul;
degajarea pământului de iarbă şi buruieni cu sapa şi coasa;
încărcat pământ sau pietriş cu lopata în maşini sau remorci;
degajarea terenului de spini şi mărăcini manual şi cu diferite mecanisme; cosit
mecanic;
strângerea şi depozitarea diferitelor materiale de pe terenuri din comună;
reparaţii şi zugrăveli interioare şi exterioare;
întreţinere spaţii verzi cu cositoare mecanică sau manuală cu coasa şi sapa;
curăţat de spini şi alte resturi vegetale acostamentele drumurilor;
văruirea podurilor, podeţelor şi a pomilor situaţi pe drumurile din comună;
plantat flori, udat şi plivit, scoaterea buruienilor din rândurile de flori şi săpat;
vopsit bănci, coşuri de gunoi, poduri şi podeţe
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