ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI
Tel. 0255/526001 ; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: comunamaureni.ro

PROIECT DE

HOTĂRÂRE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta
activităţi în folosul comunităţii.
Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţa extraordinară ,
Luând act de raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, expunerea de motive a primarului comunei Măureni, în calitate de
iniţiator şi de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Măureni;
Ţinând cont de adresa înaintată executivului de DGASP Caraş - Severin prin care se
comunică SC 3868/12.12.2013 a Tribunalului Caraş - Severin prin care numita Bucatariu
Georgiana a fost obligată să presteze un număr de 40 de ore de muncă pe lună în folosul
comunităţii;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 55 din 16 august 2002 (*actualizată*)
privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii şi prevederile
art.36, alin. 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată,cu
modificările şi completările ulterioare;
Constatând necesitatea stabilirii domeniilor de activitate şi a locului pentru prestarea de
către contravenienţi a muncii în folosul comunităţii;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă activităţile în folosul comunităţii care se vor presta în cadrul
Serviciului Public de Salubritate al Comunei Măureni de către contravenienţii cărora li se
înlocuieşte pedeapsa amenzii contravenţionale cu obligarea la prestarea unor activităţi
lucrative, după cum urmează:
a. întreţinerea drumurilor, bazelor sportive, a locurilor de joacă, spaţiilor verzi şi a
cimitirelor umane aflate în administrarea / proprietatea Comunei Măureni
b întreţinerea domeniului public sau privat al comunei;
c. curăţirea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor virane aflate în
proprietatea comunei Măureni cu excepţia celor închiriate care vor fi întreţinute de chiriaşi.
Art.2. Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţi de activităţi în
folosul comunităţii potrivit prevederilor Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Măureni
prin secretarul comunei din cadrul aparatului de specialitate, Poliţia Locală Măureni şi Serviciul
Public de Salubrizare Măureni, prin viceprimar.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu data de 01.02.2014.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Măureni, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Măureni, viceprimarului comunei Măureni,
secretarului comunei, Poliţiei Locale Măureni şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin.
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