
 
Nr.crt.  

Obiectiv  Acţiuni şi măsuri 
întreprinse  

Termen de 
realizare  

Resurse  Responsabili  

1.  Ecologizat pârâu Babelor  -curăţarea malurilor  
-decolmatarea de 
aluviuni şi vegetaţie  

permanent  Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

2  Salubrizare străzi, parc 
central, zonă centrală  

-măturat stradal  
-colectare selectivă 
deşeuri  
-întreţinere trotuare  
-colectarea 
aluviunilor  

permanent  Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

4.  Ecologizare Pârâul de 
Cîmpie în zona DJ 151 

-curăţarea malurilor 
de vegetaţie  
-decolmatarea şi 
strângerea 
aluviunilor  
-colectarea 
gunoaielor  

permanent  Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

5.  Ecologizat pârâul Bîrsana 
în zona Bazei Sportive   

-întreţinerea 
malurilor  
-colectarea selectivă 
a deşeurilor din 
materiale reciclabile  

permanent  Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile 

6.  Întreţinerea rigolelor şi a 
canalelor de colectare a 
apelor pluviale pe străzile 
Babelor, Salcîmilor, 
Zorilor, Trandafirilor, 
Izvorului, Sat  Gaura 
Sângerului, sat Ciretea)  

-îndepărtarea 
resturilor vegetale  
-îndepărtarea 
aluviunilor şi a 
gunoaielor  
-întreţinerea şi 
repararea zonelor 
deteriorate  

permanent  Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

7  Lucrări de întreţinere a 
zonelor şi spaţiilor verzi 
din parcurile centrale  

-toaletarea arborilor  
-văruire pomi  
-vopsit băncile  
-cosit iarba  
-vopsit balustrade  
-udat în perioadade 
secetă 

permanent  Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

8  Lucrări de întreţinere şi 
igienizare piaţă 
săptămânală 

-măturat alei 
-colectare gunoi 
-cosit periodic 
-reparat, vopsit gard 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

4.  Ecologizare Parc Bârsana  -curăţarea malurilor 
de vegetaţie din 
poiană 
- colectarea 
gunoaielor înainte şi 
după evenimentul 
Târgul Peştelui 
 

Luna august Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

5.  Ecologizat Rezervaţia de 
Bujori şi strada 
Trandafirilor 
 

-întreţinerea 
malurilor  
-colectarea selectivă 
a deşeurilor din 
materiale reciclabile 

Aprilie , mai  Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  



în zona rezervaţiei 
şi pe drumul de 
acces 

6.  Întreţinerea rigolelor şi a 
canalelor de colectare a 
apelor pluviale pe satul 
Bărboşi , zona centrală, 
Şcoală, Cămin Cultural  

-îndepărtarea 
resturilor vegetale  
-îndepărtarea 
aluviunilor şi a 
gunoaielor  
-întreţinerea şi 
repararea zonelor 
deteriorate  

permanent  Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

7  Lucrări de întreţinere a 
zonelor şi spaţiilor verzi 
din parcul central Bărboşi  

-toaletarea arborilor  
-văruire pomi  
-vopsit băncile  
-cosit iarba  
  

permanent  Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

8 Lucrări de întreţinere şi 
ecologizare a zonei teren 
sport Bârsana  

-colectarea selectivă 
a deşeurilor  
-toaletarea pomilor 
şi arbuştilor  
-cosit iarbă 
-udat iarbă şi arbuşti 

permanent  Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

9  Întreţinere în sezonul rece 
a drumurilor comunale de 
pe raza comunei Zau de 
Cîmpie 

-îndepărtarea 
zăpezii şi 
împrăştierea de 
materiale 
antiderapante  

lunile: 
ianuarie, 
februarie, 
martie, 
noiembrie şi 
decembrie  

Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

10  Întreţinere curăţenie 
cămin cultural şi 
biblioteca comunală   

-măturat  
-şters praf  
-spălat pardoseală 
-colectare şi predare 
deşeuri 
Cosit şi toaletat 
iarbă  

permanent  Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001  

Viceprimar  
Greu Vasile  

 

 

 

Primar Iurian Alexandru 

Viceprimar Greu Vasile 

                                                                         


