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HOTĂRÂREA nr. 45
Din 30 octombrie 2013

Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care
contravenientii    vor presta activitati in folosul comunitatii

Consiliul local al comunei Ogra, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 3844 / 25.10.2013 a dl-lui primar Palaghie 

Marian si Raportul de specialitate nr.3845 / 25.10.2013 al Biroului Financiar 
contabil –Resurse umane din cadrul UAT-Comuna Ogra,

-Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului 
local;

Ţinând cont de prevederile OG nr.2/2001, privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu dispoziţiile art.2 si art.16 din O.G nr.55/2002, privind 
regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu 
completarile si modificarile ulterioare,

In temeiul prevederilor  art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”d”, art. 45 alin(1) si (6) 
coroborate cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, actualizată,

hotărăşte:

Art.1. Se stabilesc domeniile serviciilor publice si locurile in care 
contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii, dupa cum urmeaza:

 efectuarea si intretinerea curateniei in parcuri, monumente, zone verzi;
 asigurarea curateniei in comuna Ogra si satele apartinatoare;
 efectuarea unor lucrari de amenajare care nu presupun munca calificata;
 decolmatari de paraie, canale, santuri, poduri si podete;
 intretinerea curateniei in cimitirele din Ogra si satele apartinatoare;
 deszapeziri drumuri si trotuar.

   Art.2. Programul de muncă precum si normele privind executarea 
activităţii în folosul comunităţii sunt cele stabilite potrivit legii şi Regulamentului 
prevăzut in anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se incredinţează  
Biroul Financiar contabil-Resurse umane si Viceprimarul comunei Ogra.

                      Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
                               Demeter Iosif                                            SECRETAR,                                      

                                                               Crefelean Anicuţa-Ramona



Anexa la HCL. Nr. 45 /30.10.2013

REGULAMENT PRIVIND PRESTAREA UNEI ACTIVITATI
IN FOLOSUL COMUNITATII

Cap. I – Dispozitii generale

Art.1. Sanctiunea contraventionala a prestarii unei activitati in folosul 
comunitatii poate fi aplicata numai de catre instanta de judecata.

Art.2 . Dispozitiile prezentului Regulament se aplica tuturor contravenientilor 
persoane fizice, neconditionat, pentru care instanta de judecata a dispus prestarea 
unei activitati in folosul comunitatii,tinand seama de aptitudinile fizice si psihice, 
precum si de nivelul pregatirii profesionale, de la caz la caz.

Art.3. La stabilirea continutului activitatii in folosul comunitatii aplicate de catre 
instanta de judecata, care urmeaza a fi prestata de contravenient, se va avea in 
vedere pregatirea profesionala si starea sanatatii acestuia, fiind exceptata prestarea  
de activitati in locuri cu un grad ridicat de risc in efectuarea activitatii sau care prin 
natura lor pot pricinui suferinte fizice sau pot produce daune sanatatii persoanei.

Cap. II – Domeniile in care se pot presta activitati in folosul comunitatii.

Art. 4. Activitatea in folosul comunitatii se poate presta in urmatoarele 
domenii:

Primavara-toamna
-efectuarea si intretinerea curateniei in parcuri, monumente, zone verzi
-asigurarea curateniei in comuna Ogra si satele apartinatoare
-efectuarea unor lucrari de amenajare care nu presupun munca 

calificata
-decolmatari de paraie, canale, santuri, poduri si podete
-intretinerea curateniei in cimitirele din Ogra si satele apartinatoare
Iarna
-deszapeziri drumuri si trotuar

Cap. III – Executarea sanctiunii contraventionale a prestarii unei activitati 
in folosul comunitatii. Drepturi si obligatii.

Art. 5. Prestarea unei activitati in folosul comunitatii se dispune de catre 
primar in executarea mandatului emis si comunicat de instanta de judecata impreuna 
cu dispozitivul hotararii.

Art.6. In executarea mandatului, primarul stabileste de indata continutul 
activitatii ce urmeaza sa fie prestata de contravenient, conditiile in care se executa 
sanctiunea, precum si programul de lucru, incunostiintand despre masurile luate 
unitatea la care se va presta activitatea.

Art.7. Sanctiunea  prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa 
dupa programul de munca al contravenientului, maxim 3 ore pe zi, iar in zilele 
nelucratoare de 6-8 ore pe zi, in conditiile in care este posibila supravegherea 
activitatii contravenientului. In cazul in care contravenientul are posibilitatea sa 
execute sanctiunea in fiecare zi din cursul saptamanii, cu asigurarea 



corespunzatoare a supravegherii activitatii acestuia,  durata maxima de lucru nu 
poate depasi 8 ore pe zi.

Art.8. Supravegherea executarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul 
comunitatii se asigura de catre primar, prin persoane imputernicite in acest sens, cu 
sprijinul unitatii de politie.

Art.9. Contravenientul se prezinta de indata dar nu mai tarziu de 3 zile de la 
primirea mandatului de executare, la primarul comunei Ogra, pentru luarea in 
evidenta si executarea sanctiunii.Inceperea executarii sanctiunii se face in cel mult  5 
zile de la primirea mandatului de executare.

Art.10. Evidenta sanctiunilor aplicate si a executarii sanctiunilor se asigura de 
catre primar prin Biroul Financiar contabil-Resurse umane.

Cap. IV. Executarea sanctiunii contraventionale a prestarii unei activitati 
in folosul comunitatii in cazul minorului.

Art. 11. Prestarea de activitati in folosul comunitatii poate fi efectuata si de 
catre minorii cu varsta cuprinsa  intre 16 si 18 ani.

Art. 12. Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activitati care comporta 
riscuri sau este susceptibila sa ii afecteze educatia ori sa ii dauneze sanatatii sau 
dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale sau scolare. Dispozitiile art. 7 se 
aplica in mod corespunzator.

Art. 13. Sanctiunea  prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa 
dupa programul de scolar al contravenientului, maxim 3 ore/zi, iar in zilele 
nelucratoare 6 ore/zi, in conditiile in care este posibila supravegherea activitatii 
contravenientului. In cazul in care contravenientul minor are posibilitatea sa execute 
sanctiunea in fiecare zi din cursul saptamanii, cu asigurarea corespunzatoare a 
supravegherii activitatii acestuia, durta maxima de lucru nu poate depasi 6 ore/zi.

Cap. V.  Sanctiuni

Art. 14. Primarul/conducerea unitatii la care contravenientul are obligatia sa se 
prezinte si sa presteze activitatea in folosul comunitatii/ unitatea de politie pot cere 
instantei de judecata inlocuirea acestei sanctiuni cu sanctiunea amenzii, in cazul in 
care contravenientul  cu rea vointa nu se prezinta la primar pentru luarea in evidenta 
si executarea sanctiunii.

Cap. V. Dispozitii finale

Art. 15.  Executarea  unei activitati in folosul comunitatii se efectueaza cu 
respctarea normelor de protectie a muncii.

Art. 16. Daca pana la punerea in executare a mandatului de executare a 
sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii sau daca in timpul executarii 
sanctiunii prestarii   unei activitati in folosul comunitatii intervine o hotarare definitiva 
de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate, cu executare, sanctiunea 
contraventionala nu se mai aplica.

Art.17. Prestarea activitatii in folosul comunitatii se va desfasura cu 
respectarea legislatiei muncii privind protectia muncii si PSI, contravenientilor li se 
vor asigura dupa caz echipamente de protectie.

PRIMAR,
Palaghie Marian




