ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA SCRIOAȘTEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE - PROIECT
privind : aprobarea Regulamentului de prestare de activități în folosul comunității dispusă
de instanță, ca sancțiune contravențională, stabilirea domeniilor serviciilor
publice și locurile în care persoanele fizice pentru care instanța a dispus
înlocuirea amenzilor contravenționale sau judiciare cu muncă în folosul
comunității, vor desfășura aceste activități .
Consiliul Local al comunei Scrioaștea, Județul Teleorman, convocat în ședință ordinară
de lucru în data de 30.03.2022,
Având în vedere :
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr. 1700 /
10.03.2022, cu privire la aprobarea Regulamentului de prestare a activităţilor în folosul
comunităţii, stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care persoanele fizice pentru
care instanța a dispus înlocuirea amenzilor contravenționale sau judiciare cu muncă în folosul
comunității vor desfășura aceste activități;
- raportul de specialitate al compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. ______ /
_________ 2022;
- prevederile art.2 și art.16 din O.G. Nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii
prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.2 și art.9 alin.(3) și alin.(5) și art.39 alin.(2) lit.a) din O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr.1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii
nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.C.L. Comuna Scrioaștea nr.31/ 29.05.2020 privind aprobarea Regulamentului
privind procedura de înlocuire a amenzii contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități
neremunerate în folosul comunității și stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în
care contravenienții persoane fizice vor presta activități;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Scrioaștea;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative (rr) cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 şi art. 196, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind prestarea de activități în folosul comunității
dispusă de instanță, ca sancțiune contravențională, prevăzut în Anexa care face parte integrantă
din prezenta.

Art. 2. (1) Prestarea activității neremunerate în folosul comunității se va face în cadrul
Compartimentului de administrare a domeniului public și privat .
(2) Se stabilesc domeniile serviciilor publice și locurile în care persoanele fizice pentru
care instanța a dispus înlocuirea amenzilor contravenționale sau judiciare cu muncă în folosul
comunității vor desfășura activități, după cum urmează:
a) activităţi de întreţinere a locurilor de agrement, parcurilor comunale;
b) activităţi de întreţinere şi salubrizare în folosul grădiniţelor, şcolilor, căminelor
culturale, altor aşezăminte social-culturale, precum şi a cimitirelor comunale;
c) întreţinerea aleilor pietonale;
d) activităţi de întreţinere a acostamentului pe lungimea drumurilor, aleilor, scuarurilor,
rigolelor de pe teritoriul administrativ al comunei, prin curăţarea de deşeuri, gunoaie, resturi
vegetale, mărăcinişuri etc.;
e) efectuarea unor lucrări de întreţinere, reparaţii curente, consolidare şi reabilitare a
fondului imobiliar aflat în proprietatea sau administrarea comunei, lucrări ce nu presupun muncă
calificată;
f) curăţarea rigolelor şi a şanţurilor de scurgere, îndepărtarea mâlului şi a altor resturi
rămase în aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitatii (ploi, topirea zapezii);
g) efectuarea unor lucrări de decolmatare şi de curăţare manuală a albiei răurilor,
pâraielor, canalelor, podurilor şi podeţelor;
h) întreţinerea, ecologizarea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi, terenuri de sport,
izlaz comunal prin cosire, plivitul buruienilor şi depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în
grămezi, strângerea şi încărcarea materialului rezultat, în vederea transportării acestuia;
i) efectuarea unor lucrări de ecologizare, toaletare şi tăiere a pomilor şi copacilor de pe
raza comunei, strângerea, încărcarea şi descărcarea din mijlocul de transport a materialului
lemnos rezultat;
j) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor şi accesului instituţiilor din comună,
precum şi împrăştierea de material antiderapant;
k) curăţarea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor aflate în proprietatea
comunei;
l) curăţarea arterelor de circulaţie şi transportul rezidurilor rezultate;
m) activităţi de desfiinţare pe cale administrativă a construcţiilor ilegale de pe domeniul
public şi privat al comunei;
n) activităţi de montare a mobilierului stradal (aparate de joacă pentru copii, panouri de
prezentare, coşuri de gunoi, banci, etc).
o) alte lucrări și activități de interes local în funcție de calificarea persoanei obligate la
muncă în folosul comunității, cu acordul acesteia.
(2) Mandatele privind sancțiunea de prestare a unei activității în folosul comunității vor
fi executate numai pe raza administrativ-teritorială a Comunei Scrioaștea, județul Teleorman.
Art. 3. Toate activităţile menţionate la art. 2 alin.(1) se vor realiza conform normelor şi
normativelor tehnologice în vigoare, în funcţie de necesităţi, sezon şi cu frecvenţa impusă de
condiţiile climatice. Lucrările care se efectuează în domeniul de activitate al spaţiilor verzi sunt
executate manual, prin intermediul uneltelor de lucru (sape, greble, casmale, topoare, târnăcoape
etc.).
Art. 4. (1) Programul de muncă precum şi normele privind executarea de activităţi în
folosul comunităţii sunt cele stabilite potrivit legii şi Regulamentului prevăzut la art.1.
(2) La stabilirea activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient se vor avea în
vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii acestuia, atestate prin acte eliberate în condiţiile
legii.
(3) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută cu respectarea
normelor de protecţie a muncii.

Art. 5. Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii,
evidenţa şi programul de supraveghere şi control, se asigură de către primar prin persoanele
împuternicite în acest scop şi cu sprijinul unităţii de poliţie în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa contravenientul.
Art. 6. O copie a Hotărârii judecătoreşti de înlocuire a sancţiunii amenzii
contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii precum şi a
Mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii va fi
transmisă către Compartimentul Impozite şi taxe locale, în vederea stingerii obligaţiei de plată
de natura amenzii contravenţionale înlocuită de instanţa de judecată.
Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător și pentru punerea
în aplicare a sentințelor penale privind obligarea la muncă în folosul comunității, repartizate
Serviciului de Probațiune și comunicate Primăriei comunei Scrioaștea, în vederea executării.
Art. 8. Începând cu data prezentei, se abrogă Cap.II – Cap.IV din Regulamentul privind
procedura de înlocuire a amenzii contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități
neremunerate în folosul comunității, aprobat prin H.C.L. nr.31 din 29.05.2020.
Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
primarul comunei, care va dispune măsuri concrete de punere în aplicare a mandatelor de
executare transmise de către instanțele de judecată, prin individualizarea modului în care
persoana fizică va presta activitatea în folosul comunității.
Art. 10. Prin grija Secretarului General al Comunei Scrioaștea prezenta hotărâre va fi
transmisă Instituției Prefectului - Județul Teleorman pentru exercitarea controlului privind
legalitatea, Primarului comunei Scrioaștea, Compartimentului Impozite și taxe locale și va fi
adusă la cunoștință publică prin afișare.

P R I MA R ,
Alexandru ANGHEL

Avizează pentru legalitate,
Secretar general al UAT,
Elena CERNEA

COMUNA SCRIOAȘTEA,
Nr. 20 / 10.03.2022

Anexa la Pr.HCL nr. 20 din 11.03.2022

REGULAMENT
privind prestarea de către contravenienţi, de activităţi în folosul comunităţii
Art. 1. Sancţiunea contravenţională a prestării unei activităţi în folosul comunităţii
poate fi aplicată numai de către instanţa de judecată.
Art. 2. Prezentul Regulament se aplică tuturor persoanelor fizice, necondiţionat, cu
domiciliul pe raza comunei Scrioaștea pentru care instanţa de judecată a dispus prestarea
unei activități în folosul comunitătii, ţinând seama de aptitudinile fizice şi psihice, precum
şi de nivelul pregătirii profesionale, de la caz la caz.
Art. 3. La stabilirea conţinutului activităţii în folosul comunitătii aplicate de către
instanţa de judecată, care urmează a fi prestata de persoana în cauza, se va avea în vedere
pregătirea profesională şi starea sănătătii acestuia, fiind exceptată prestarea de activităţi în
locuri cu un grad ridicat de risc în efectuarea activităţii sau care, prin natura lor, pot pricinui
suferinţe fizice sau pot produce daune sănătăţii persoanei.
Art. 4. Activitatea în folosul comunităţii se va presta sub supravegherea și
îndrumarea persoanelor împuternicite în acest scop și va consta în :
a) activităţi de întreţinere a locurilor de agrement, parcurilor comunale;
b) activităţi de întreţinere şi salubrizare în folosul grădiniţelor, şcolilor, căminelor
culturale, altor aşezăminte social-culturale, precum şi a cimitirelor comunale;
c) întreţinerea aleilor pietonale;
d) activităţi de întreţinere a acostamentului pe lungimea drumurilor, aleilor,
scuarurilor, rigolelor de pe teritoriul administrativ al comunei, prin curăţarea de deşeuri,
gunoaie, resturi vegetale, mărăcinişuri etc.;
e) efectuarea unor lucrări de întreţinere, reparaţii curente, consolidare şi reabilitare a
fondului imobiliar aflat în proprietatea sau administrarea comunei, lucrări ce nu presupun
muncă calificată;
f) curăţarea rigolelor şi a şanţurilor de scurgere, îndepărtarea mâlului şi a altor resturi
rămase în aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitatii (ploi, topirea
zapezii);
g) efectuarea unor lucrări de decolmatare şi de curăţare manuală a albiei răurilor,
pâraielor, canalelor, podurilor şi podeţelor;
h) întreţinerea, ecologizarea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi, terenuri de sport,
izlaz comunal prin cosire, plivitul buruienilor şi depozitarea lor la marginea zonei de lucru,
în grămezi, strângerea şi încărcarea materialului rezultat, în vederea transportării acestuia;
i) efectuarea unor lucrări de ecologizare, toaletare şi tăiere a pomilor şi copacilor de
pe raza comunei, strângerea, încărcarea şi descărcarea din mijlocul de transport a
materialului lemnos rezultat;
j) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor şi accesului instituţiilor din
comună, precum şi împrăştierea de material antiderapant;
k) curăţarea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor aflate în proprietatea
comunei;
l) curăţarea arterelor de circulaţie şi transportul rezidurilor rezultate;

m) activităţi de desfiinţare pe cale administrativă a construcţiilor ilegale de pe
domeniul public şi privat al comunei;
n) activităţi de montare a mobilierului stradal (aparate de joacă pentru copii, panouri
de prezentare, coşuri de gunoi, banci, etc).
o) alte lucrări și activități de interes local în funcție de calificarea persoanei obligate
la muncă în folosul comunității, cu acordul acesteia.
Art. 5. Persoana în cauză se prezintă în termen de maxim 3 (trei) zile de la primirea
mandatului, la persoana împuternicită de Primarul comunei Scrioaștea cu evidența și
supravegherea executării sancțiunii, pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii.
Art. 6. (1) După primirea copiei de pe dispozitivul hotărârii judecătorești, însoțită de
mandatul de executare, persoana împuternicită de Primarul comunei Scrioaștea cu evidența
și supravegherea executării sancțiunii, stabileşte de îndată conţinutul activităţii ce urmează
să fie prestată de contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi
programul de lucru și programul de lucru.
(2) Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
se asigură de persoana împuternicită în acest sens de primar, cu sprijinul unităţii de poliţie,
în a căror rază teritorială se execută sancţiunea.
Art. 7. (1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execute după
programul de muncă al persoanei în cauză, maxim 3 ore/zi, iar în zilele nelucrătoare 6-8
ore/zi .
(2) În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare
zi din cursul săptămânii, iar autoritățile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot
asigura supravegherea activității contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăși
8 ore pe zi.
Art. 8. (1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi aplicată
şi minorilor, dacă la data săvârşirii faptei au împlinit vârsta de 16 ani.
(2) Este interzisă obligarea minorului la prestarea unei activităţi care comportă riscuri
sau este susceptibilă să îi afecteze educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale
fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.
(3) Primarul prin persoana împuternicită, în executarea obligaţiei de a aduce la
îndeplinire mandatul de executare, stabileşte conţinutul activităţii, condiţiile în care aceasta
se realizează şi programul de lucru al minorului, asigurând aplicarea efectivă a prevederilor
alin. (2).
(4) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după
programul școlar al minorului, maxim 3 ore/zi, iar în zilele nelucrătoare 6 ore/zi, în condițiile
în care este posibilă supravegherea acestuia.
(5) În cazul în care minorul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din
cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a supravegherii activității acestuia, durata
maximă de lucru nu poate depăși 6 ore/zi.
Art. 9. Prestarea activității în folosul comunității se va desfășura cu respectarea
legislației muncii, a legislației privind protecția muncii și P.S.I., iar contravenienților li se
va asigura, după caz, echipament de protecție.
Art. 10. (1) În cazul în care contravenientul, cu rea-voință, nu se prezinta la locul
stabilit de instanță pentru luarea în evidență și prestarea activității, se sustrage de la
executarea sancțiunii după începerea activității sau nu își îndeplineste îndatoririle ce îi revin
la locul de muncă, pe baza referatului întocmit de persoana împuternicită cu supravegherea
executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, Primarul poate solicita
înlocuirea sancțiunii unei activități în folosul comunității cu altă sancțiune.

(2) În cazul neprezentării de trei ori succesiv, nemotivat a persoanei obligate a
executa sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se consideră întreruptă
executarea sancţiunii şi se va comunica în scris judecătoriei.
(3) Se consideră absenţă motivată, aceea întemeiată pe considerente medicale şi
justificată cu acte doveditoare.
Art. 11. După executarea obligaţiei muncii neremunerate în folosul comunităţii,
instituţia din comunitate unde persoana supravegheată a executat munca neremunerată în
folosul comunităţii are obligaţia de a emite şi de a comunica serviciului de probaţiune şi
persoanei supravegheate un document care atestă că munca neremunerată în folosul
comunităţii a fost executată
Art. 12. Primarul comunei Scrioaștea prin persoanele împuternicite, va comunica
instanţei emitente a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii data începerii executării, întreruperea executării sau / şi refuzul de a executa
mandatul.
Art. 13. Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancţiunii
prestării unei activităţi în folosul comunităţii sau dacă în timpul executării sancţiunii prestării
unei activităţi în folosul comunităţii intervine o hotărâre definitivă de condamnare la o
pedeapsă privativă de libertate, cu executare, sancţiunea contravenţională nu se mai execută.
Art. 14. În completarea prezentului regulament se aplică prevederile O.G. nr.55/2002
privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, cu
modificările și completările ulterioare.

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMAR
Tel.fax/0247459406
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
Nr. 1700 / 10.03.2022

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Regulamentului de prestare de activități în folosul comunității
dispusă de instanță, ca sancțiune contravențională, stabilirea domeniilor serviciilor
publice și locurile în care persoanele fizice pentru care instanța a dispus înlocuirea
amenzilor contravenționale sau judiciare cu muncă în folosul comunității, vor
desfășura aceste activități

Onorat Consiliu,
Cadrul legal pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii a fost creat
de Ordonanța Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării
unei activități în folosul comunității, cu modificările și completările ulterioare.
Această sancţiune a fost instituită pentru a complini într-un mod eficient sfera
sancţiunilor contravenţionale şi pentru a permite realizarea scopului acestora, de
aducere la ordine a regulilor de conduită în colectivitatea socială, inclusiv pentru
contravenienţii lipsiţi de resurse materiale.
Potrivit acestei ordonanțe, activitatea în folosul comunităţii se prestează în
domeniul serviciilor publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi
a drumurilor, păstrarea curăţeniei, igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi
în folosul căminelor pentru copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, grădiniţelor,
şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte social-culturale, iar domeniile şi locurile în
care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii sunt stabilite de către
Consiliul local prin hotărâre.
Activitatea în folosul comunităţii se va presta sub supravegherea și îndrumarea
persoanelor împuternicite, de mine în acest scop și va consta în :
a) activităţi de întreţinere a locurilor de agrement, parcurilor comunale;
b) activităţi de întreţinere şi salubrizare în folosul grădiniţelor, şcolilor,
căminelor culturale, altor aşezăminte social-culturale, precum şi a cimitirelor
comunale;
c) întreţinerea aleilor pietonale;

d) activităţi de întreţinere a acostamentului pe lungimea drumurilor, aleilor,
scuarurilor, rigolelor de pe teritoriul administrativ al comunei, prin curăţarea de
deşeuri, gunoaie, resturi vegetale, mărăcinişuri etc.;
e) efectuarea unor lucrări de întreţinere, reparaţii curente, consolidare şi
reabilitare a fondului imobiliar aflat în proprietatea sau administrarea comunei, lucrări
ce nu presupun muncă calificată;
f) curăţarea rigolelor şi a şanţurilor de scurgere, îndepărtarea mâlului şi a altor
resturi rămase în aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitatii (ploi,
topirea zapezii);
g) efectuarea unor lucrări de decolmatare şi de curăţare manuală a albiei
răurilor, pâraielor, canalelor, podurilor şi podeţelor;
h) întreţinerea, ecologizarea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi, terenuri de
sport, izlaz comunal prin cosire, plivitul buruienilor şi depozitarea lor la marginea
zonei de lucru, în grămezi, strângerea şi încărcarea materialului rezultat, în vederea
transportării acestuia;
i) efectuarea unor lucrări de ecologizare, toaletare şi tăiere a pomilor şi
copacilor de pe raza comunei, strângerea, încărcarea şi descărcarea din mijlocul de
transport a materialului lemnos rezultat;
j) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor şi accesului instituţiilor
din comună, precum şi împrăştierea de material antiderapant;
k) curăţarea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor aflate în
proprietatea comunei;
l) curăţarea arterelor de circulaţie şi transportul rezidurilor rezultate;
m) activităţi de desfiinţare pe cale administrativă a construcţiilor ilegale de pe
domeniul public şi privat al comunei;
n) activităţi de montare a mobilierului stradal (aparate de joacă pentru copii,
panouri de prezentare, coşuri de gunoi, banci, etc).
o) alte lucrări și activități de interes local în funcție de calificarea persoanei
obligate la muncă în folosul comunității, cu acordul acesteia.
Prestarea activității în folosul comunității se va desfășura cu respectarea
legislației muncii, a legislației privind protecția muncii și P.S.I., iar contravenienților
li se va asigura, după caz, echipament de protecție.

P R I M A R,
Alexandru ANGHEL

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMAR
Tel.fax/0247459406
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
Nr. 1701 / 18.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Regulamentului de prestare de activități în folosul comunității dispusă
de instanță, ca sancțiune contravențională, stabilirea domeniilor serviciilor publice și
locurile în care persoanele fizice pentru care instanța a dispus înlocuirea amenzilor
contravenționale sau judiciare cu muncă în folosul comunității, vor desfășura aceste
activități

Subsemnata Cernea Elena – Secretar general al UAT,
Având în vedere :
- Proiectul de hotărâre nr. 19 / 10.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de
prestare de activități în folosul comunității dispusă de instanță, ca sancțiune
contravențională, stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care persoanele fizice
pentru care instanța a dispus înlocuirea amenzilor contravenționale sau judiciare cu muncă
în folosul comunității, vor desfășura aceste activități;
- Referatul de aprobare nr. 1700 / 10.03.2022 al primarului comunei Scrioaștea,
județul Teleorman;
Refer următoarele :
În conformitate cu prevederile art.9 din O.G.nr.2/2001, cu modificările și
completările ulterioare, privind regimul contravențiilor ”prestarea unei activităţi în folosul
comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi numai pe o durata ce nu poate depăşi 300
de ore. (…) În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen
de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării
silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2)
lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa
judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii
cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii,
ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.”
Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se pune în executare de către
prima instanță de judecată prin emiterea unui mandat de executare.
Câte o copie de pe dispozitivul hotărârii, însoțită de mandatul de executare, se
comunică primarului unității administrativ-teritoriale și unității de poliție în a căror rază
teritorială își are domiciliul sau reședința contravenientul, precum și contravenientului.
Mandatul de executare se întocmește în 4 exemplare și cuprinde: denumirea instanței
care l-a emis, data emiterii, numărul și data hotărârii care se execută, datele privitoare la
persoana contravenientului: numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul și reședința,

dacă este cazul, și codul numeric personal, precum și durata și natura activității ce urmează
să fie prestată de contravenient.
Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută în raza unității
administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul sau reședința.
Art.2 din O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei
activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, prevede că ”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.”
Având în vedere cele două acte normative invocate mai sus, dar cu precădere articolul
menționat în alineatul precedent, Consiliul Local este cel care stabilește prin hotărâre,
domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul
comunității.
Activitatea de executare a sancțiunii prestării unei activități neremunerate în folosul
comunității de către contravenienți persoane fizice care au domiciliul pe raza administrativteritorială a comunei Scrioaștea, se va desfășura în cadrul Compartimentului de administrare
a domeniului public și privat, fiind exceptate activitățile în locuri cu grad ridicat de risc sau
care, prin natura lor, pot pricinui răni sau suferințe fizice sau pot produce daune sănătății
persoanei.
Drept pentru care, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată.

Secretar general ala UAT,
Cernea Elena

