


Anexii la H. C. L.nr. 1128.0 1.20 14 

Planul lunar 
De lucriirilactiuni de interes local ce vor fi desfiiyurate in anul2014 de ciitre 
beneficiarii Legii 41612001-privind venitul minim garantat,republicatii , cu 

modificiirile y i  completiirile ulterioare 
in  cornuna Mileanca, judetul Botoyani 

. 

r ~ r r ~ u n a r  ~ u c r i r i  propuse -7 
-Dezepezirea trotuarelor din Centru Civic a1 comunei,cu*ile lanuarie 

I I I Ci~ninului Cultural din satul Mileanca si satul Codreni,decolmatat 1 

Februarie 

intririle podurilor de pe intreg teritoprului comunei. 
-deszapezirea ulitelor din satele comunei Mileanca; 

- Alimentarea loca$urilor cu material antiderapant. 
- impr5gtiat material antiderapant la pantele $i rainpele drulnurilor 

comunale gi sitegti. 
- Deconectat iluminat ornamental. 
- Igenizat retele electrice 
- Ajutat persoane viirticine $i bolnave in treburi gospodiregti. 
- Dezepezirea trotuarelor din Centru Civic al comunei,cur~ile 

Cii~ninului Cultural din satul Mileanca si satul 
Codreni,decolmatat intririle podurilor de pe intreg teritoprului 

- Colectat resturi menajere de pe ~nargina druinurilor $i ulitelor din 

I / 1 Ciminului Cultural din satul Mileanca si satul 
I?+artie 

Codreni,decolmatat intriirile podurilor de pe intreg teritoriu 
comunei. 

- Plantat po~ni pe marginea Ds si DC 
- Colectat resturi lnenajere de pe margina dr~unurilor $i ~ilitelor din 

colll ~rnti.. I 

comung. 
- Dezepezirea trotuarelor din Centru Civic a1 comunei,cur~ile 

-. Curiitatul polmilor de pe aliamentul arlr~~rnure'lor cotnunale ~i 
.j udeiene. 

, ~ ~ ~ - . .~~ -~ -~ .. . .~ . ~ 

"g/5ruii ~ ~ P B I ~ A  in  r,l,trtea prim&riei,k;gmirr,teren sport,capetelc: 
i:,od~li.iBaar da: pe di-crr-rauriPe co~~~unla2~;.Reparaiii poduri: 



. --- 

Mai 

lunie 

Iulie 

August 

- - - - .- - -. .. .-- .- .... 

iiriei ,fata terenului de sport ~i centrul 
civic a1 cornul1ei. 

- Cosit in curtea ciiminului ~i primiiriei. 
- Stropit po~ni in curtea primiiriei. 
- Prii~it flori in fa!a Primiiriei ,fafa terenului de sport ~i centrul civic 

a1 co~nunei.lnlocuire po~ni vechi din curtea primariei. 
- Impra~tiat rnaterial petros pe drum urile colnunale ~i ulifile siite~ti. 
- Decollnatare podete. 
- Colectat resturi lnenajere de pe margina drumurilor ~i ulifelor din 

colnunii .- 

- Cosit ~anturi de pe drurnurile comunale. 
- Cosit curtea Ctiminului cultural Mileanca . 
- Decolmatat ~anfuri ~i podefede pe drumurile comunale ~i ulife 

siite~ti. 
- Prii~it flori in fafa Prilniiriei ,fafa terenului de sport ~i centrul civic 

al comunei. 
- Imprii~tiat material petros pe drumurile colnunale ~i ulifile siite~ti. 
- Colectat resturi menajere de pe margina druinurilor ~i ulifelor din 

cornun5.Irrienizat baza s~ortivalturnat dale. 
- Cosit ~anfuri de pe drumurile coinunale. 
- Cosit in curtea ciiininului ~i primiiriei. 
- Decolmatat ~anfuri ~i podefede pe drumurile coinunale ~i ulife 

siite~ti. 
- $ters geainurile de la cliidirea anexii ~i ciiininelor culturale 
- ~uriifenie in centrul civic a1 satului ~ i l e a n c a .  
- Colectat resturi inenajere de pe margina drumurilor ~i ulifelor din 

comunii. 
- Colectat gunoiul de pe marginea drumurilor comunale ~i ulifile 

siite~ti din comunii precum ~i de pe lnalurile piirailor ce aparfin 
do~neniului public a1 comunei. 

- Curiifenie in centrul civic a1 satului Mileanca. 
- Viiruit capetele podurilor de pe drillnurile coinunale,pomii ~i 

bordurile ~anfurilor. 
- Curiitene la centrul de depozitare a gunoiului. 
- Pr5~it ~i udat flori in fafa Primiiriei ,fafa terenului de sport ~i 

centrul civic al coinunei. 
- Tencuit ~i finisat gardurile de la ciiminele culturale ~i zidul de la 

cel~trul civic: al cornunei 
- CoYecrat restun inenajere de pe rnarglna drui~~ur~lor  $1 ullfelor dln 

( , O I ~ L I I I ~  Crlratenle m n cln1ltlrel e drn satele comunel Mlleanca 



Decetnbrie 

~ .. .~ ~ ~ ~.~ ~ 

- Colectat gunoiul de pe ~narginea drumurilor cornunale ~i ulitile 
siite~ti din comunii preculn ~i de pe inalurile piirailor ce apar!in 
donieniului public a1 comunei. 

- Curiiienie in centrul civic a1 satului Mileanca. 
- impriiStiat material petros pe drumurile comunale $i ulifile siite~ti. 
- Decol~natare podete. 
- Despicat lemne la sediul Primiiriei Mileanca 
- Colectat resturi menajere de pe ~nargina drumurilor ~i ulitelor din 

cornunii 

- - - -- - 
- Colectat gunoiul de pe marginea drumurilor coniunale ~i ~ l i t  ile 

siite~ti din comunii precum ~i de pe rnalurile piirailor ce apartin 
domeniului public a1 comunei. 

- Curiitenie in centrul civic a1 satului Mileanca. 
- Pregiitit loca~urile $i depozitarea materialelor antiderapante la 

toate ratnpele ~i pantele de pe drumurile comunale ~i ulitele 
siite~ti din comunii. 

- fmpriiStierea materialului antiderapant pe rampele ~i pantele de 
pe dru~nurile comunale ~i ulitele siite~ti din comunii. 

- Colectat resturi menajere de pe margina dnunurilor $i ulitelor din 
comunii 

-- 

- Curiitenie in centrul civic a1 satului Mileanca. 
- ilnPriiStierea materialului antiderapant pe ra~npele ~i pantele de 

pe drumurile comunale ~i ulitele siite~ti din cornunii. 
- Colectat resturi menajere de pe margina drumurilor ~i ulitelor din 

comunii 
- Deziipezirea trotuarelor din centru civic a1 comunei, curtile 

ciiminelor culturale 1 satul Mileanca ~i Codreni. 
- Montarea ilunlinatului ornamental pentru siirbiitorilor de iarnii. 
-. 

Beneficiarii Leg. 4 161200 1 in anul 20 14 vor mai efectua ~i alte lucriiri care vor fi 
necesare ill cadrul cornunei Mileanca. 




