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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. 

 
Nr. 27 din 31.05.2018 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţinere.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Gioacăș Valentin-Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 

 


