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P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului privind  

prestarea de către contravenienți de activități în folosul comunității 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.15/211/01.02.2018 a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune aprobarea  Regulamentului privind prestarea de către contravenienți de 

activități în folosul comunității; 

În conformitate cu prevederile art.2,  art.15-17 și art. 19 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul 

juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, cu modificările și completările 

ulterioare,  ale art. 22-25, art. 25, art. 24, art. 47, art. 52 și art. 57 din Legea nr. 253/2013 privind 

executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate  dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 lit. c, 

art. 5 alin. 2 lit. c  și  art. 9 din O.G. nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările 

și completările ulterioare, ale art. 85 alin 2 lit. b, art. 64 alin.1 și art. 93 alin.3 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;  

    În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin.9,  art. 45 alin. 1 și art. 115 alin.1 lit. b din Legea 

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

11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1. –  Se aprobă Regulamentului privind prestarea de către contravenienți de activități în 

folosul comunității, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art. 2. Compartimentul Taxe și Impozite Locale – impunere, constatare și control   din cadrul 

Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale va opera stingerea obligațiilor fiscale, 

reprezentând amenzile pentru care contravenienții au prestat muncă în folosul comunității 

 Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Administrarea 

Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

           Art.  5.  -  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Biroului  Administrarea Domeniului Public și Privat. 

 

 

 

Inițiator: 

PRIMAR  

FLORIN CAZACU 

 

 

 

 

 

 

 



         R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

   MUNICIPIUL BRAD 

           P R I M A R 

Nr. 15/211/01.02.2018 

 

 

E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

privind  aprobarea Regulamentului privind  

prestarea de către contravenienți de activități în folosul comunității 

 

 

 

 

 Cadrul legal pentru prestarea unei activități în folosul comunității a fost creat de Ordonanța 

Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul 

comunității, cu modificările și completările ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile art.2 ale aceluiași act normativ „activitatea în folosul comunității 

se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a 

drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul căminelor 

pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor, creșelor, grădinițelor, școlilor, spitalelor și al altor așezăminte 

social-culturale”. 

 Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută în raza unității administrativ 

– teritoriale în care contravenientul își are domiciliul sau reședința. 

 În executarea mandatului,  Primarul stabilește conținutul activității ce urmează să fie prestată de 

contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea precum și programul de lucru. 

 Executarea unei activități  în folosul comunității se efectuează cu respectarea normelor de 

protecție a muncii. În acest sens contravenientul va participa la un instructaj individual privind 

securitatea și sănătatea în muncă și PSI. 

 Evidența și supravegherea contravenienților se va realiza prin grija Biroului Administrarea 

Domeniului Public și Privat, în baza unui program de supraveghere și control. 

 Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătorești privind sancțiunea prestării unei activități în 

folosul comunității, a mandatului de executare și a confirmării executării integrale a sancțiunii,  

Compartimentul Taxe și Impozite Locale – impunere, constatare și control   din cadrul Serviciului 

Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale va opera stingerea obligațiilor fiscale, 

reprezentând amenzile pentru care contravenienții au prestat muncă în folosul comunității. 
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art.2,  art.15-17 și art. 19 din O.G. nr. 55/2002 

privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, cu modificările și 

completările ulterioare,  ale art. 22-25, art. 25, art. 24, art. 47, art. 52 și art. 57 din Legea nr. 253/2013 

privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate  dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 lit. c, 

art. 5 alin. 2 lit. c  și  art. 9 din O.G. nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările 

și completările ulterioare, ale art. 85 alin 2 lit. b, art. 64 alin.1 și art. 93 alin.3 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

           P R I M A R 

          Florin Cazacu   

 


