
                                                                                                                                                    Anexa  

                                                                                                                                          La HCL nr.2/28.01.2011 

                                                   PLAN  CU  LUCRARILE  DE  INTERES  LOCAL  
        ce vor fi prestate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social în anul 2011 . 
          
 
Nr. 
crt. 

Lucrări ce se vor efectua  
         

Conţinutul lucrării Termene 
de 
realizare 

Cine răspunde Obsv. 

1. Intreţinerea bazei sportive a 
comunei Stulpicani. 

Curăţarea scaieţilor , a urzicelor , 
resturilor vegetale etc. colectarea şi 
depozitarea acestora în locul special 
destinat . 

martie –
noiembrie  

Hutu Vasile 
Flocea Vasile 

 

2. Lucrări de curăţare manuală a 
albiilor râurilor şi pârâurilor  de pe 
raza comunei Stulpicani:Suha; 
Negrileasa ; Gemenea ;Slătioara ; p  
Ursului; p.Ursoaia ; p. Şandru ; 
p. Hojda . 

Îndepărtarea plutitorilor şi aluviunilor 
din zona punţilor, podeţelor şi 
podurilor , îndepărtarea gunoaielor , 
decolmatare , săpături manuale . 

 
 
lunar 

Hutu Vasile 
Flocea Vasile 

 

3. Lucrări de intreţinere a zonei 
centrale a satului Stulpicani de la 
locuinţa lui Lisac Radu la ieşirea cu 
DJ -177A(Topliţei). 

Măturat şosea, întreţinere şanţuri , 
văruit copaci şi borduri , toaletare 
copaci , preluare conţinut coşuri gunoi, 
îndepărtare frunze , scaieţi, resturi 
vegetale , plantat flori, îndepărtarea 
zăpezii şi gheţii. 

 
Săptămânal  

Hutu Vasile 
Flocea Vasile 

 

4. Întreţinerea canalului de scurgere 
din zona casei parohiale . 

Decolmatare, colectare plutitori , 
resturi vegetale, salubrizare refacere 
canal prin efectuarea de săpături . 

Trimestrial  Hutu Vasile 
Flocea Vasile 

 

5. Lucrări de curăţare a vegetaţiei , 
resturilor vegetale şi deşeurilor de 
pe marginea drumurilor comunale şi 
judeţene . 

Cositul vegetaţiei , colectarea resturilor 
vegetale şi deşeurilor , întreţinerea 
acostamentelor. 

martie 
iunie  
iulie 
septembrie 

Hutu Vasile 
Flocea Vasile 

 

6. Lucrări de întreţinere în curtea 
primăriei, grădiniţei , poliţiei , poştei 
, şcolilor , căminelor culturale şi  
bisericilor din comuna Stulpicani. 

Cositul vegetaţiei , colectarea resturilor 
vegetale şi deşeurilor , vopsit garduri , 
îndepărtarea zăpezii, gheţei şi 
ţurţurilor , văruit arbori etc.  

 
lunar 

Hutu Vasile 
Flocea Vasile 

 



7. Lucrări de demolare a construcţiilor 
aprobate de Consiliul Local 
(magazinul din Gemenea , clădirile 
din Molid şi Ursoaia ). 

Selectare materiale refolosibile , 
încărcare resturi , refacerea terenului . 

aprilie – 
mai  

Hutu Vasile 
Flocea Vasile 

 

8. Întreţinerea în sezonul rece a 
drumurilor comunale şi judeţene de 
pe teritoriul comunei Stulpicani . 

Îndepărtarea zăpezii şi gheţei de pe 
unele porţiuni cu grad de risc ridicat . 

noiembrie- 
decembrie . 
ianuarie - 
martie 
 

Hutu Vasile 
Flocea Vasile  

 

9. Întreţinerea Târgului Stulpicani . Cosit vegetaţie, îndepărtare deşeuri , 
vopsit gard şi mese , văruit borduri etc. 

Săptămânal  Hutu Vasile 
Flocea Vasile  

 

10. Alte lucrări de interes şi utilitate 
publică. 

Tăiat , crăpat şi depozitat lemne de foc 
, lucrări diferite de întreţinere şi 
reparaţii determinate de fenomene 
naturale (ploi, incendii , vânt puternic , 
inundaţii ). 

septembrie 
-octombrie  
 
Ocazional  

Hutu Vasile  
Flocea Vasile  

 

 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                                        
                                                                                                                                          


