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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii persoane 

fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti județul Ilfov 
 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a Primarului; 
• Raportul de specialitate al Societatii Civile de Avocati Nicolae Nevoe si Asociatii; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti. 

 
În conformitate cu:  

• prevederile art. 2, art. 16, art. 17 si art. 19 din Ordonanata Guvernului nr. 55/2002 privind 
regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

•    prevederile art. 2 alin. (4), art. 5 alin. (2) lit. c) si art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (1) şi (2) lit.a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
         Art. 1.   Se stabilesc domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii persoane 
fizice vor executa sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, dupa cum urmeaza: 

- Intretinerea curateniei, curatarea zapezii si imprastierea materialului antiderapant pe 
raza comunei Domnesti; 

- Curatarea spatiilor verzi de pe aliniamentele stradale aflate pe raza comunei    
Domnesti; 

- Efectuarea si intretinerea curateniei, precum si actiuni de deszapezire in parcurile 
aflate pe raza comunei Domnesti; 

- Efectuarea si intretinerea curateniei, precum si actiuni de deszapezire in incinta 
scolilor si gradinitelor de pe raza Comunei Domnesti; 

- Montarea, intretinerea si repararea  mobilierului stradal; 
- Curatarea de vegetatie si resturi menajere a terenurilor virane aflate in proprietatea 

Comunei Domnesti; 
- Curatarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale; 
- Alte activitati de interes si utilitate publica; 

 
 
Art. 2.  (1) Prestarea activitatii in folosul comunitatii se va face in cadrul compartimentului 

Mediu, Drumuri, Utilitati Publice, Situatii de Urgenta si Administrativ; 
                 (2)  Evidenta si supravegherea contravenientilor se va face de catre primar care 
poate delega aceasta sarcina  sefilor de compartimente in cadrul caruia isi va presta activitatea 
contravenientul; 



 Art. 3.   Aproba regulemantul privind prestarea unei activitati in folosul comunitatii 
prevazut in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare; 
 Art. 4.   Pe baza copiei dispozitivului hotararii judecatoresti privind sanctiunea prestarii 
unei activitati in folosul comunitatii a mandatului de executare si a confirmarii executarii integrale 
a sanctiunii, Serviciul Taxe si Impozite va opera stingerea obligatiilor fiscal, reprezentand amenzile 
pentru care contravenientii au prestart activitati in folosul comunitatii; 
 Art 5.   Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a Primarului vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
  
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian  
 
 

 
 

   Vizat pentru legalitate, 
                                                                                                                    /Secretar   

                                                                                                                   Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii 

persoane fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii 
 
 

Având în vedere: 
-  raportul de specialitate al Societatii Civile de Avocati Nicolae Nevoe si Asociatii; 

     -   prevederile art. 2, art. 16, art. 17 si art. 19 din Ordonanata Guvernului nr. 55/2002 
privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-  prevederile art. 2 alin. (4), art. 5 alin. (2) lit.  c) si art. 9 din Ordonanta Guvernului  
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit.a) şi art. 45 alin. (1) şi (2) lit.a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, supun aprobarii Consiliului Local Domnesti, Proiectul de Hotarare privind  
stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii persoane 
fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii. 
 

 
 
 
 

 
 

PRIMAR, 
GHIŢĂ IOAN-ADRIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE SPECIALITATE 
Cu privire la privind stabilirea domeniilor servici ilor publice si a locurilor in care 

contravenientii persoane fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii 
 
 

 Cadrul legal pentru prestarea unei activitati in folosul comunitatii a fost creat de Ordonanta 
Guvernului nr. 55/2001 privind regimul juridic al sanctiunilor, prestarii unei activitati in folosul 
comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In conformitate cu art 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 “activitatea in folosul 
comunitatii se presteaza in domeniul serviciilor publice, pentru intretinerea locurilor de 
agreement, a parcurilor si a drumurilor, pastrarea curateniei si igienizarea localitatilor, 
desfasurarea de activitati in folosul caminelor pentru copii si batrani, al orfelinatelor, creselor, 
gradinitelor, scolilor, spitalelor si a altor asezaminte social – culturale” 
 Articolul 16 al Ordonantei Guvernului nr. 55/2002, prevede ca prin hotarare, consiliul local 
stabileste domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor putea presta activitati 
in folosul comunitatii. 
 Sanctiunea prestarii unui activitati in folosul comunitatii se aplica numai contravenientilor 
persoane fizice si de executa dupa programul de munca ori, dupa caz, programul scolar al 
contravenientulului, pe o durata cuprinsa intre 50 de ore si 300 de ore, de maxim 3 ore pe zi, iar  in 
zilele nelucratoare de 6-8 ore pe zi. In cazul in care contravenientul are posibilitatea sa execute 
sanctiunea in fiecare zi din cursul saptamanii, iar autoritatile publice locale, prin persoanele 
imputernicite, pot asigura supravegherea activitatii contravenientului, durata maxima de lucru nu 
poate depasi 8 ore pe zi. 
 Potrivit art. 391 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care contravenientul nu a 
achitat amenda in termen de 30 de zile  de la ramanerea definitiva  a sanctiunii si nu exista 
posibilitatea executarii silite, instanta procedeaza, daca exista acordul expres al acestuia, la 
inlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, yinandu-se seama si 
de partea din amenda care a fost achitata, pe o durata maxima de 50 de ore, iar pentruminori 
incepand cu varsta de 16 ani, de 25 de ore. 
 Avand in vedere schimbarea legislatiei in material contraventionala prin decizii ale Curtii 
Constitutionale, in baza carora instantele de judecata dispun transformarea amenzilor 
contraventionale neachitate si fara posibilitatea de a fi executate silit in prestarea de activitati in 
folosul comunitatii, prin emiterea de mandate de executare, se constatat necesitatea adoptarii unei 
asemenea hotarari pentru  stabilirea domeniilor de activitate, in care sa se execute sanctiunea 
prestarii muncii in folosul comunitatii. 
 Aceasta hotarare va contribui la crearea cadrului legal pentru punerea in aplicare a 
mandatelor de executare, a caror indeplinire incumba primarului. 
 Potrivit art. 15 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, o copie a dispozitivului 
hotararii, insotita de mandatul de executare, se  comunica de catre instanta de judecata in a carei 
circumscriptie a fost savarsita contraventia, primarului unitatii administrative teritoriale in a carei 
raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta contravenientul precum si acestuia. 
 Totodata potrivit art. 15 alin (4) sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se 
executa in raza unitatii administrative teritoriale in care contravenientul isi are domiciliul sau 
resedinta. 
 In executarea mandatului primarul stabileste continutul activitatii ce urmeaza sa fie prestata 
de contravenient, conditiile in care acesta executa sanctiunea precum sii programul de lucru. 
 Evident si supravecherea contravenientilor se va realize prin grija departamentelor 
imputernicite prin hotararea de consiliu local, respectiv departamentele care au in evidentA 
domeniul public si care au sarcini in domeniul mediului. 
 Pe baza copiei dispozitivului hotararii judecatoresti privind sanctiunea prestarii unei 
activitati in folosul comunitatii, a mandatului de executare si  a confirmarii executarii integrale a 
sanctiunii, serviciile de specialitate din cadrul serviciului de taxe si impozite vor opera stingerea 
obligatiilor fiscale, reprezentand  amenzile pentru care contravenientii au prestart munca in folosul 
comunitatii. 
 

Societatea Civila de Avocati “Nicolae Nevoe si Asociatii” 


