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Deszăpezire străzi şi trotuare.       
Deszăpezirea căilor de acces în 
incinta instituţiilor publice.                            
Împrăştiere material antiderapant.  
Curăţare rigole şi capete de podeţe.  
Colectarea gunoaielor şi  a 
deşeurilor de pe teritoriul oraşului 
şi a satelor aparţinătoare.      
Menţinerea curăţeniei în incinta 
pieţei agroalimentare a oraşului.                      

Săparea şi curăţarea şanţurilor. 
Colectarea gunoaielor şi  a deşeurilor 
de pe teritoriul oraşului şi a satelor 
aparţinătoare.                               
Cosirea vegetaţie de pe marginea 
drumurilor.                             
Zugrăvirea bordurilor precum şi a 
copacilor din parcul situat în centrul 
oraşului şi a celor de pe marginea DJ 
135.                                               
Toaletarea copacilor din parcul situat 
în centrul oraşului şi a celor de pe 
marginea DJ 135.                    
Menţinerea curăţeniei în incinta pieţei 
agroalimentare a oraşului.

Colectarea gunoaielor şi  a 
deşeurilor de pe teritoriul oraşului şi 
a satelor aparţinătoare.                       
Repararea drumurilor de 
exploataţie. Menţinerea curăţeniei 
în incinta pieţei agroalimentare a 
oraşului.                                                                                                              
Cosirea vegetaţie de pe marginea 
drumurilor.   

Săparea şi curăţarea şanţurilor. 
Deszăpezire străzi şi trotuare.       
Deszăpezirea căilor de acces în 
incinta instituţiilor publice.                
Împrăştiere material antiderapant. 
Repararea drumurilor de exploataţie. 
Curăţare rigole şi capete de podeţe.   
Menţinerea curăţeniei în incinta 
pieţei agroalimentare a oraşului.
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IanuarieIanuarieIanuarieIanuarie
Deszăpezire străzi şi trotuare.                                                                                                                                                                                                                       
Deszăpezirea căilor de acces în incinta instituţiilor publice.        

FebruarieFebruarieFebruarieFebruarie Împrăştiere material antiderapant.                                                                                                                                                                                                                         
Curăţare rigole şi capete de podeţe

MartieMartieMartieMartie Colectarea gunoaielor şi  a deşeurilor de pe teritoriul oraşului şi a satelor aparţinătoare.                                      
Menţinerea curăţeniei în incinta pieţei agroalimentare a oraşului.

IIIIIIII

AprilieAprilieAprilieAprilie Săparea şi curăţarea şanţurilor.                                                                                                                                                                                                                          
Colectarea gunoaielor şi  a deşeurilor de pe teritoriul oraşului şi a satelor aparţinătoare.                                                                                                                                              
Cosirea vegetaţie de pe marginea drumurilor.                             MaiMaiMaiMai Zugrăvirea bordurilor precum şi a copacilor din parcul situat în centrul oraşului şi a celor de pe marginea DJ 135.                                               
Toaletarea copacilor din parcul situat în centrul oraşului şi a celor de pe marginea DJ 135.           

IunieIunieIunieIunie Menţinerea curăţeniei în incinta pieţei agroalimentare a oraşului.

IIIIIIIIIIII

IulieIulieIulieIulie Colectarea gunoaielor şi  a deşeurilor de pe teritoriul oraşului şi a satelor aparţinătoare.                                           
Cosirea vegetaţie de pe marginea drumurilor.    

AugustAugustAugustAugust Repararea drumurilor de exploataţie.

SeptembrieSeptembrieSeptembrieSeptembrie Menţinerea curăţeniei în incinta pieţei agroalimentare a oraşului.
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OctombrieOctombrieOctombrieOctombrie Repararea drumurilor de exploataţie.                                                                                                                  
Curăţarea şanţurilor, rigolelor şi a capetelor de podeţe.

NoiembrieNoiembrieNoiembrieNoiembrie Menţinerea curăţeniei în incinta pieţei agroalimentare a oraşului.                                                                                                                                                                           
Împrăştiere material antiderapant. 

DecembrieDecembrieDecembrieDecembrie Deszăpezire străzi şi trotuare.                                                                                                                   
Deszăpezirea căilor de acces în incinta instituţiilor publice.                                                                              
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