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 HOTĂRÂREA NR.23 

din 30 Mai 2018 
 

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta 

activităţi în folosul comunităţii 

 
Consiliul Local al comunei Cozma , întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 Mai  2018 

 Având în vedere  expunerea de motive nr. 1126/ 10.05.2018 , raportul nr. 1139/11.05.2018,  la 

proiectul de hotarare privind   stabilirea domeniile serviciilor publice şi locul în care contravenienţii 

vor presta activităţi în folosul comunităţii, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al comunei Cozma  

Luând act de adresa nr. 4977/SPMS/04.04.2018 emisă de Ministerul Justiţiei, Serviciul de 

Probaţiune Mureş 

În baza prevederilor art. 318 din Codul de procedura penala, prevederile O.G. nr. 2/12.07.2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare coroborate 

prevederile O.G. nr.55/16.08.2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în 

folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Nr. 603 privind modificarea si 

completarea Hotararii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea  si functionarea sistemului de probatiune 

În conformitate cu prevederile art. 7 , alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia public, republicată,  

În temeiul art. 36, aliniat 9, art. 45 şi art. 115  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 domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenientii vor presta 

activităţi înfolosul comunităţii, după cum urmează:  

 

Obiectiv Perioada de execuţie 

Decolmatare  şanţuri în intravilanul şi extravilanul 

localităţilor aparţinătoare comunei 

Permanent 

Lucrări de curăţare a albiilor pârâielor  Permanent 

Întreţinerea acostamentelor drumului judeţean   şi a 

drumurilor comunale  

Permanent 

Curăţenie si întreţinere estetică a comunei Aprilie – august 

Reparaţii drumuri comunale şi străzi laterale Permanent 

Deszăpezire trotuare din zonele de interes public Ianuarie, februarie, martie, noiembrie, 

 

 

 



(primărie, şcoli, camine culturale, dispensar uman) decembrie 

 Întreţinere şi curătenie Cămine Culturale si 

Cămine de bătrâni din comuna Cozma 

Permanent 

Alte lucrări la solicitarea primarului Permanent 

 

 
Art. 2. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei la : 

           - Instituţia Prefectului judeţului Mureş 

           - Primarului comunei Cozma 

           - Compartiment Asistenţă socială 

           - Dosarul instituţiei  

 -Afisare site-ul şi avizierul Primariei, celor interesati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presedinte de sedinţă,                                Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                         Secretarul Comunei Cozma 

       Gălăţan Vasile                   Crăciun Adrian  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


