
 

Anexa nr. 1 

 

 

Planul de lucrări de interes local pentru anul 2022, propus  pentru beneficiarii venitului minim garantat   

din Municipiul Târgu Mureș 

 

luna Serviciul public de 

utilități municipal 

 

 

Propus şi avizat: 

director SPUM, 

Vari Florentina Maria 

Administrația complexului 

de agrement și sport 

”Mureșul” 

 

Propus și avizat: 

director ACASM, Matyasi 

Miklos Levente 

Serviciul Public Ecologie, 

Peisagistică și Salubrizare 

Urbană 

 

Propus și avizat: 

Director ASPZV 

Daniel Lajos, 

Administrația domeniului 

public 

 

 

Propus şi avizat: 

Director ADP, Florian  

Moldovan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcția Școli 

 

 

 

Propus şi avizat: 

Director DS, Horațiu 

Lobonț 

I. Măturat, adunat gunoi, 

golire coșuri, efectuat 

curățenie, igienizare, 

deszăpezire etc. la punctele 

de lucru din cadrul SPUM: 

Cetate, Parcul municipal, 

Teatrul de vară, patinoar, 

pârtie tubing, pistă de 

alergare, parc de joacă, 

trenuleț,  terenuri de sport, 

cimitirele municipale, 

vespasiene, cinematografe, 

baie romi. 

Întreținerea curățeniei 

(colectarea gunoiului 

menajer de la cabane, unități 

de alimentație publică, 

coșuri de gunoi), curățarea 

de zăpadă a terenurilor de 

sport, căilor de acces, 

locurilor de joacă, 

parcărilor. Deszăpezirea şi 

întreținerea patinoarului 

dacă e cazul.  

Alte lucrări ivite ocazional 

în complex. 

Pregătirea lemnelor pentru 

foc. 

Întreținere curățenie în 

incinta SPEPSU. 

Lucrări specifice în sere. 

Curățare și igienizare zone 

pietonale, parcuri, locuri de 

joacă etc. 

Curățare  și igienizare 

zone pietonale, 

parcuri, locuri de 

joacă, pivnițe și poduri 

clădiri etc. 



II. Măturat, adunat gunoi, 

golire coșuri, efectuat 

curățenie, deszăpezire la 

punctele de lucru din cadrul 

SPUM. 

Întreținerea curățeniei, 

curățarea de zăpadă a 

terenurilor de sport, căilor 

de acces, locurilor de joacă, 

parcărilor. Întreținerea 

patinoarului dacă e cazul. 

Alte lucrări ivite ocazional 

în complex. 

Pregătirea lemnelor pentru 

foc. 

Întreținere curățenie în 

incinta SPEPSU. 

Lucrări specifice în sere. 

Curățare și igienizare zone 

pietonale, parcuri, locuri de 

joacă etc. 

Curățare  și igienizare 

zone pietonale, 

parcuri, locuri de 

joacă, pivnițe și poduri 

clădiri etc. 

III. Măturat, adunat gunoi, 

golire coșuri, efectuat 

curățenie, deszăpezire la 

punctele de lucru din cadrul 

SPUM. Plantări arbori şi 

arbuști. 

Întreținerea curățeniei, 

lucrări de îngrijire a 

arborilor, arbuștilor, 

gardului viu. Alte lucrări 

ivite ocazional în complex. 

 

 

 

Pregătit teren în vederea 

plantărilor de arbori și 

arbuști.  

Curățare și igienizare zone 

pietonale, parcuri, locuri de 

joacă etc. 

Curățare  și igienizare 

zone pietonale, 

parcuri, locuri de 

joacă, pivnițe și poduri 

clădiri etc. 

IV. Efectuare  curăţenie 

generală de primăvară  şi 

întreţinerea ei permanentă 

la toate punctele de lucru 

ale  SPUM. Prelucrat teren 

în vederea plantării 

speciilor floricole şi lucrări 

de întreţinere gazon. 

Alte lucrări ivite ocazional 

la punctele de lucru ale 

SPUM. 

Întreţinerea curăţeniei, 

lucrări de îngrijire a 

arborilor, arbuştilor, 

gardului viu.  Vopsirea cu 

var a copacilor şi refacerea 

spaţiului verde. Curăţarea 

lacului de canotaj şi lansarea 

la apă a ambarcaţiunilor. 

Ajutor la scoaterea 

şezlongurilor şi 

balansoarelor  pe plajă, Alte 

lucrări ivite ocazional în 

complex. 

Prelucrat teren în vederea 

plantării speciilor floricole şi 

lucrări de întreţinere gazon. 

Dezgropat trandafiri din 

ronduri și rabate. 

Curăţare şi igienizare zone 

pietonale, parcuri, locuri de 

joacă etc. 

Curăţare  şi igienizare 

zone pietonale, 

parcuri, locuri de 

joacă, pivnițe și poduri 

clădiri etc. 

VI. Efectuare  curăţenie şi  

întreţinerea ei permanentă, 

cosit şi întreţinere gazon  la 

toate punctele de lucru 

SPUM. 

Întreţinerea curăţeniei în 

jurul bazinelor şi plajă,  a 

arborilor, arbuştilor, 

gardului viu şi întreţinerea 

spaţiului verde. Alte lucrări 

ivite ocazional în complex. 

Prelucrat teren în vederea 

plantării speciilor floricole şi 

lucrări de întreţinere gazon. 

 

Curăţare şi igienizare zone 

pietonale, parcuri, locuri de 

joacă etc. 

Curăţare  şi igienizare 

zone pietonale, 

parcuri, locuri de 

joacă, pivnițe și poduri 

clădiri etc. 



VII. Efectuare  curăţenie şi  

întreţinerea ei permanentă, 

cosit şi întreţinere gazon  la 

toate punctele de lucru 

SPUM. 

Întreţinerea curăţeniei în 

jurul bazinelor şi plajă,  a 

arborilor, arbuştilor, 

gardului viu şi întreţinerea 

spaţiului verde. Alte lucrări 

ivite ocazional în complex. 

Întreţinerea culturilor dendro-

floricole şi lucrări de 

întreţinere ale gazonului. 

 

Curăţare şi igienizare zone 

pietonale, parcuri, locuri de 

joacă etc. 

Curăţare  şi igienizare 

zone pietonale, 

parcuri, locuri de 

joacă, pivnițe și poduri 

clădiri etc. 

VIII Efectuare  curăţenie şi  

întreţinerea ei permanentă, 

cosit şi întreţinere gazon  la 

toate punctele de lucru 

SPUM. 

Întreţinerea curăţeniei în 

jurul bazinelor şi plajă,  a 

arborilor, arbuştilor, 

gardului viu şi întreţinerea 

spaţiului verde. Alte lucrări 

ivite ocazional în complex. 

 

Întreţinerea culturilor dendro-

floricole şi lucrări de 

întreţinere ale gazonului. 

 

Curăţare şi igienizare zone 

pietonale, parcuri, locuri de 

joacă etc. 

Curăţare  şi igienizare 

zone pietonale, 

parcuri, locuri de 

joacă, pivnițe și poduri 

clădiri etc. 

IX. Efectuare  curăţenie şi  

întreţinerea ei permanentă, 

cosit şi întreţinere gazon  la 

toate punctele de lucru 

SPUM. 

Întreţinerea curăţeniei 

bazinelor,  plajei,  arbuştilor 

şi întreţinerea spaţiului 

verde. Ajutor la scoaterea 

şezlongurilor şi 

balansoarelor de pe plajă, 

scoaterea ambarcaţiunilor de 

pe lac şi conservarea lor.  

Alte lucrări ivite ocazional 

în complex. 

Întreţinerea culturilor dendro-

floricole şi lucrări de 

întreţinere ale gazonului. 

 

Curăţare şi igienizare zone 

pietonale, parcuri, locuri de 

joacă etc. 

Curăţare  şi igienizare 

zone pietonale, 

parcuri, locuri de 

joacă, pivnițe și poduri 

clădiri etc. 

X. Măturat alei, adunat gunoi, 

efectuarea curăţeniei de 

toamnă, pregătirea pentru 

sezonul de iarnă. 

Întreţinerea curăţeniei 

bazinelor,  plajei,  arbuştilor 

şi întreţinerea spaţiului 

verde. Ajutor la conservarea 

bazinelor de înot pentru 

iarnă.  Alte lucrări ivite 

ocazional în complex. 

Pregătirea terenului în 

vederea plantărilor de 

toamnă, plantarea 

arborilor/arbuștilor și 

îngropat trandafiri. 

 

Curăţare şi igienizare zone 

pietonale, parcuri, locuri de 

joacă etc. 

Curăţare  şi igienizare 

zone pietonale, 

parcuri, locuri de 

joacă, pivnițe și poduri 

clădiri etc. 

XI. Curăţenie şi deszăpezire la 

toate punctele de lucru din 

cadrul SPUM. 

Întreţinerea curăţeniei 

bazinelor,  plajei,  arbuştilor 

şi întreţinerea spaţiului 

verde. Alte lucrări ivite 

ocazional în complex 

Pregătirea terenului în 

vederea plantărilor de 

toamnă, plantarea 

arborilor/arbuștilor și 

îngropat trandafiri. 

Curăţare şi igienizare zone 

pietonale, parcuri, locuri de 

joacă etc. 

Curăţare  şi igienizare 

zone pietonale, 

parcuri, locuri de 

joacă, pivnițe și poduri 

clădiri etc. 

XII. Curăţenie şi deszăpezire la Întreţinerea curăţeniei,  Curăţare şi igienizare zone Curăţare  şi igienizare 



toate punctele de lucru din 

cadrul SPUM. 

curăţarea de zăpadă a 

terenurilor de sport, căilor 

de acces, locurilor de joacă, 

parcărilor. Ajutor la 

pregătirea, dezăpezirea şi 

întreţinerea patinoarului 

dacă este cazul. Alte lucrări 

ivite ocazional în complex. 

 

Pregătirea lemnelor pentru 

foc și lucrări specifice în 

sere. 

pietonale, parcuri, locuri de 

joacă etc. 

zone pietonale, 

parcuri, locuri de 

joacă, pivnițe și poduri 

clădiri etc. 

 

 

                   Întocmit,  

                                         

                Șef Serviciu Protecţie Socială 

Kiss Ildiko 

 
 


