ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133
PROIECT

Vizat pentru legalitate,
Secretar,
Jr. Bostan Ionel

Nr. 30 din 17.05.2018

HOTĂRÂRE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se vor presta activități
în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice

Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț;
Luând în dezbatere expunerea de motive cu nr. 2707 din 17.05.2018, proiectul de hotărâre inițiat de
către primarul comunei Bodești și referatul cu nr. 2706 din 17.05.2018 al viceprimarului comunei Bodești prin
care se propune stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se vor presta activități în folosul
comunității de către contravenienții persoane fizice pentru care sancțiunea amenzii contravenționale a fost
înlocuită de instanța de judecată cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității;
Având în vedere rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bodești, prin
care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând raportul de specialitate cu nr. 2708 din17.05.2018 la proiectului de hotărâre, întocmit de
secretarul comunei Bodești;
În conformitate cu prevederile art. 2 coroborat cu art. 16 din OG 55/2002 privind regimul juridic al
sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, aprobată prin Legea 641/2002, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cu prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
aprobată prin Lega nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. 4, lit. a), ale art. 45 alin. 2 lit. a) și art. 115 din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă domeniile serviciilor publice și locurile în care se vor presta activități în folosul
comunității, după cum urmează:
a) întreținerea locurilor de agrement;
b) activități în folosul grădinițelor, școlilor, bisericilor, căminelor culturale;
c) efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun munca calificată;
d) curățirea rigolelor străzilor, decolmatarea canalelor;
e) întreținerea și asigurarea curățeniei în zonele verzi, terenuri de sport;
f) văruirea pomilor;
g) deszăpezirea drumurilor din comuna, a trotuarelor și a accesului la instituții;
h) curățirea de vegetație uscată și resturi menajere a terenurilor aflate în proprietatea comunei Bodești;
i) alte lucrări de orice fel în folosul comunității pe teritoriul comunei.
Art. 2. Programul de muncă, precum și normele privind executarea de activități în folosul comunității
sunt cele stabilite prin Regulamentul din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul comunei Bodești va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin
compartimentele de specialitate.
Art. 4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor interesate.
Inițiator,
Primar,
Ec. Marinel Barna

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMĂRIA COMUNEI BODEȘTI
NR. 2706 din 17.05.2018
REFERAT
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții
persoane fizice vor presta activități în folosul comunității
Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei
activități în folosul comunității, activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor
publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei,
igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul căminelor pentru bătrâni, grădinițelor,
școlilor, dispensarelor și al altor așezăminte social-culturale.
Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se aplică de către instanțele de
judecată numai contravenienților persoane fizice și se execută după programul de muncă, ori, după
caz, programul școlar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 ore și 300 ore, de maximum 3
ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi.
Articolul 16 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 prevede că prin hotărâre Consiliul Local
stabilește domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul
comunității.
Conform articolului 17 din OG nr. 55/2002 primarul are obligația să ducă la îndeplinire mandatul
de executare și va stabili activitatea ce urmează să fie prestată de către contravenient, condițiile în care
acesta execută sancțiunea, precum și programul de lucru.
Potrivit articolului 19 din OG nr. 55/2002 primarul, prin compartimentul de specialitate,
cu sprijinul unității de poliție, va supraveghea executarea sancțiunii, întocmind în acest sens un
program de supraveghere și control.
Totodată, primarul Comunei Bodești, prin aparatul de specialitate, va ține o evidență a
sancțiunilor aplicate contravenienților și a executării sancțiunilor, potrivit art. 20 alin. 3 din OG
55/2002.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, propunem ca activitatea de executare a sancțiunii
prestării unei activități în folosul comunității de către contravenienți persoane fizice, să se desfășoare în
cadrul UAT Bodești , în următoarele domenii și locuri:
a) întreținerea locurilor de agrement;
b) activități în folosul grădinițelor, școlilor, bisericilor, căminelor culturale;
c) efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun munca calificată;
d) curățirea rigolelor străzilor, decolmatarea canalelor;
e) întreținerea și asigurarea curățeniei în zonele verzi, terenuri de sport;
f) văruirea pomilor;
g) deszăpezirea drumurilor din comuna, a trotuarelor și a accesului la instituții;
h) curățirea de vegetație uscată și resturi menajere a terenurilor aflate în proprietatea comunei
Bodești;
i) alte lucrări de orice fel în folosul comunității pe teritoriul comunei.
De asemenea, propunem ca organizarea activității în folosul comunității să fie făcută de către
viceprimarul comunei, în colaborare cu Postul de Poliție Bodești și Serviciul Asistență Socială.
Viceprimar,
Elena Busuioc

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMAR,
Nr. 2707 din 17.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care
contravenienții persoane fizice vor presta activități în folosul comunității

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de viceprimarul Comunei Bodești
și Biroul contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune stabilirea domeniilor
serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții, persoane fizice, vor presta
activități în folosul comunității;
Având în vedere art. 2 din Ordonanța nr, 55/2002 privind regimul juridic al
sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității cu modificările și completările
ulterioare care prevede că ”activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul
serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement , a parcurilor și a drumurilor,
păstrarea curățeniei , igienizarea localităților , desfășurarea de activități în folosul
căminelor pentru copii li bătrâni, al orfelinatelor, a creșelor, grădinițelor, școlilor,
spitalelor și al altor așezăminte social-culturale.”
Potrivit articolului 16 din ordonanța menționată mai sus, se specifică că domeniile
și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității sunt stabilite
de către Consiliul Local prin hotărâre.
Ca urmare, supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre privind stabilirea
domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții vor presta activități în
folosul comunității.

Primar,
Ec. Marinel Barna

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA BODEȘTI
Nr. 2708 din17.05.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se vor presta activități
în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice
Am constatat că sunt îndeplinite condițiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre,
respectiv:
Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei
activități în folosul comunității, activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor
publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei,
igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul căminelor pentru bătrâni, grădinițelor,
școlilor, dispensarelor și al altor așezăminte social-culturale.
Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se aplică de către instanțele de
judecată numai contravenienților persoane fizice și se execută după programul de muncă, ori, după
caz, programul școlar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 ore și 300 ore, de maximum 3
ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi.
Articolul 16 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 prevede că prin hotărâre Consiliul Local
stabilește domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul
comunității.
Conform articolului 17 din OG nr. 55/2002 primarul are obligația să ducă la îndeplinire mandatul
de executare și va stabili activitatea ce urmează să fie prestată de către contravenient, condițiile în care
acesta execută sancțiunea, precum și programul de lucru.
Potrivit articolului 19 din OG nr. 55/2002 primarul, prin compartimentul de specialitate,
cu sprijinul unității de poliție, va supraveghea executarea sancțiunii, întocmind în acest sens un
program de supraveghere și control.
Totodată, primarul Comunei Bodești, prin aparatul de specialitate, va ține o evidență a
sancțiunilor aplicate contravenienților și a executării sancțiunilor, potrivit art. 20 alin. 3 din OG
55/2002.
S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre,
respectiv prevederile Legii nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoțit de referatul de specialitate conform art. 44 din Legea
administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 2704/17.05.2018,
întocmită în baza referatului viceprimarului comunei nr. 2706/17.04.2018;
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Bodești, am constatat că sunt
îndeplinite condițiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre;
Ținând cont de cele expuse mai sus, propun aprobarea proiectul de hotărâre în forma
prezentată de inițiator.
SECRETAR,
Bostan Ionel

