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ROMÂNIA PROIECT 9  
JUDEłUL MUREŞ  
PRIMĂRIA COMUNEI GĂNEŞTI  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____/30.01.2014 
privind stabilirea domeniilor  şi locurilor în care contravenienŃii vor presta  

muncă în folosul comunităŃii 
 

 

Consiliul local al comunei Găneşti, jud. Mureş, în şedinŃa ordinară din data de 
30.01.2014; 

Văzând referatul de specialitate privind stabilirea domeniilor şi locurilor în care 
contravenienŃii vor presta muncă în folosul comunităŃii; 

łinând cont de prevederile art. 2, art.3  şi art.15-24 din OrdonanŃa nr. 55/2002 
privind regimul juridic al sancŃiunii prestării unei activităŃi în folosul comunităŃii ,cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.”d” şi” e”, art.45  alin 1, şi ale art.115  alin 1 lit. 
„b” din Legea nr. 215/2001 privind  administraŃia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1. Stabilirea domeniilor în care contravenienŃii vor efectua muncii în folosul 
comunităŃii după cum urmează : 

- întreŃinerea spaŃiilor publice, 
- întreŃinerea locurilor de agrement, 
- păstrarea curăŃeniei şi igienizarea localităŃilor şi spaŃiilor dintre localităŃi, 
- alte activităŃi în interesul instituŃiilor publice din comună, a şcolilor, grădiniŃelor şi a 

căminelor culturale. 
Art.2. Se aprobă locurile în care contravenienŃii vor presta activităŃi în interesul 
comunităŃii conform anexei alăturate,ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Domnul viceprimar se însărcinează cu aducere la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

INIłIATOR,  AVIZEAZĂ, 
PRIMAR,  SECRETAR, 

BALOG ELEMER  MATEFI ADRIAN 
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ANEXA   
la HCL  NR. ____,  din 30.01.2014 

 
 
 
 

Locurile în care contravenienŃii 
 vor presta activităŃi în interesul comunităŃii 

 
 
 

1. Curatirea intravilanului domeniu public, a santurilor, malurilor pârâurilor ce strabat 
comuna, lucrare ce consta din: taieria vegetatiei lemnoase nedorite pregatirea zonei de 
plantare cu arbori ornamentali.  

2. Operatiunea de plantare puieti care consta din :saparea gropilor pentru puieti la 
dimensiunea de 50/50/50 cm introducerea in fiecare groapa a unui strat  hranitor 
compus din mranita rezultata in urma fermentari  gunoiului  de ovine ,mocirlirea 
puietului si ingroparea lui, urmat de udare. 

3. Curatenia in intravilan care cuprinde urmatoarele lucrari: curatenia in intravilanul 
localitatilor comunei a  resturi menajere, ambalaje, resturi vegetale.Varuirea pomilor 
si capetelor de podete. 

4. Curatenia in extravilanul localitatilor: adunarea peturilor si materialelor reciclabile din 
zonele adiacente drumului Judetean DJ 142 şi DJ 142A.  

5.  Golirea cosurilor de gunoi stradale instalate in localitatile comunei, in zilele de 
colectare a gunoiului menajer . 

6. Amenajarea spatiilor domeniului public din comună in zona căminelor culturale prin  
nivelare teren curatire de vegetatie ierboasa, pregatirea si amenajare pentru plantat 
arbori ornamentali. 

7. Recalibrarea santurilor si rigolelor colmatate din intravilanul localităŃii Băgaciu. 
Lucrare ce se va efectua manual cu casma si lopata si cuprind santurile care nu mai 
asigura conditii bune de scurgere a apelor pluviale. 

8. Lucrari de mentinere a curateniei in comuna atat in intravilanul localitatilor cat si in 
extravilan. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor şi locurilor în care contravenienŃii vor 

presta muncă în folosul comunităŃii. 
 
 

 
În conformitate cu art.2  din  OrdonanŃa nr. 55/2002 .actualizată  „activitatea în folosul 

comunităŃii se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreŃinerea locurilor de agrement, 

a parcurilor şi a drumurilor, păstrarea curăŃeniei şi igienizarea localităŃilor, desfăşurarea de 

activităŃi în folosul căminelor pentru copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, şcolilor, spitalelor şi 

al altor aşezăminte social-culturale”. 

SancŃiunea prestării unei activităŃi în folosul comunităŃii se pune în executare de către 
instanŃa care a pronunŃat hotărârea prin emiterea unui mandat de executare care va conŃine durata 
şi natura activităŃii ce urmează să fie prestată de contravenient.  O copie de pe dispozitivul 
hotărârii, însoŃită de mandatul de executare  se comunică la primăria în a cărei rază teritorială îşi 
are domiciliul sau reşedinŃa contravenientul. 

Primarul localităŃii este cel căruia îi revine obligaŃia de a duce la îndeplinire mandatul de 

executare. Supravegherea executării sancŃiunii prestării activităŃii în folosul comunităŃii se asigură 

de către persoana împuternicită în acest scop, cu sprijinul unităŃii de poliŃie. 

Având în vedere comunicatul nr. 35A/2014 al Biroului Executări Civile din cadrul  

Judecătoriei Târnăveni privind înlocuirea amenzii, cu munca în folosul comunităŃii, prin care se 

solicită comunicarea Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea domeniilor şi locurilor în care 

contravenienŃii pot efectua munci în folosul comunităŃii, propun spre adoptare proiectul de hotărâre 

privind stabilirea domeniilor  şi locurilor în care contravenienŃii vor presta muncă în folosul 

comunităŃii. 

 
 
 

PRIMAR, 
BALOG ELEMER 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


