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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 întrunit în şedinţă ordinară de lucru 

 

Având în vedere: 
 Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Domneşti; 
 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 prevederilor art. 36 alin. (6) pct. 9, alin. 9 si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 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. 
  
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
         ȘTEFAN COSTEL 
 
 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                   pentru legalitate 

                                                                                             /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                             COJOCARU BOGDAN-MARIUS 

 
 

 
Nr. ____ 
Adoptată în şedinţa ordinară din 13.12.2016 
Cu un nr. de ____ voturi „pentru”, _____ voturi „împotrivă”, _____ voturi „se abține” 
Din nr. total de ____ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu ____ consilieri 


