
CONSILIUL LOCAL    POIENARII DE MUSCEL 

JUDEŢUL ARGEŞ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 40/26.06.2018 

privind  stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în 

folosul comunității  și pentru stabilirea locurilor și tipurilor de activități în situația executării sancțiunilor 

penale de efectuare a muncii neremunerate în folosul comunității 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă ordinară ; 

  Analizând  expunerea de motive  nr.3081/25.06.2018 a d-lui primar Banzea I. și raportul 

nr.3081/25.06.2018  întocmit de către secretarul comunei prin care arată necesitatea stabilirii domeniilor 

serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității  și pentru 

stabilirea locurilor și tipurilor de activități în situația executării sancțiunilor penale de efectuare a muncii 

neremunerate în folsul comunității 

  Văzând prevederile : 

-O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor ,cu modificările și completările 

ulterioare  

-O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii, cu modificările și completările ulterioare 

- art.93 alin.3 din Codul Penal  

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  

  În  temeiul art.45 ,alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală  

republicată   :  

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1 Se aprobă   domeniile serviciilor publice și locurile în care persoanele sancționate 

contravențional sau penal   vor presta activități în folosul comunității ,după cum urmează : 

- decolmatări şi refacere şanţuri şi rigole pe drumurile comunale şi de interes local. 

- defrişări – igienizări vegetaţie pe drumurile comunale şi pe drumurile de interes local  

-lucrări de deszăpezire şi împrăştiere material antiderapant pe drumurile comunale şi de interes 

local. 

-lucrări de igienizare pe cursurile văilor şi în incinta platformelor de colectare a deşeurilor. 

-lucrări de debitare şi spargere material lemnos de foc pentru instituţiile publice de pe raza comunei  

-turnat dale beton rigole şanţuri 

 Art.2 Dl.viceprimar Bălălău Nicolae va repartiza sarcinile de lucru pentru contravenient sau 

condamnat,îi va supraveghea și va întocmi pontajul individual al acestora . 

 Art.3 Compartimentul secretariat va îndeplini atribuțiile privind comunicările cu instanța 

competentă , serviciul de probațiune,organele de poliție  care stabilesc,supraveghează îndeplinirea  prestării 

de activități în folosul comunității . 

Art.4   Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  primarului, persoanelor interesate  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control 

legalitate. 

 

Dată astăzi :26.06.2018  

 

 Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează 

 Floroiu Laurențiu-Bogdan                                                                 Secretar  

                          Boboc Remus Eduard 

 

             Nr.consilieri prezenţi : 13 

  Nr. Voturi  -   pentru  : 13 

          -împotrivă :0 


