
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 

E-mail: cozma@cjmures.ro, Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402 

Cod.547170 
 

          Avizat, 

     Secretar UAT, 

          Crăciun Adrian 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

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

activităţi în folosul comunităţii 

 
Ormenişan Petru-primarul comunei Cozma 

 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 

(primărie, şcoli, camine culturale, dispensar uman) 

Ianuarie, februarie, martie, noiembrie, 

decembrie 

 

 

 



 Întreţinere şi curătenie Cămine Culturale şi 

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. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

Primar, 

Ormenişan Petru 
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Raport 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor 

serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii 
 

 În conformitate cu prevederile art. 2 din OG nr. 55/2002 actualizată ”Activitatea în folosul 

comunităţii se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a 

parcurilor şi a drumurilor, păstrarea curaţeniei şi igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi 

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

şi al altor aşezăminte social-culturale.” 

 Ordonanţa nr.55/2002 prevede la art.16 obligaţia Consiliului local de a stabili prin hotărâre 

domeniul serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul 

comunităţii. 

 Totodată, sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul 

de muncă ori, după caz, programul şcolar al contravenientului, pe o durata cuprinsă între 50 de ore şi 

300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi. În cazul în care 

contravenientul are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar 

autoritaţile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activităţii 

contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore pe zi. 

 Potrivit Ordonanţei nr. 55/2002 o copie de pe dispozitivul hotărării însoţită de mandatul de 

executare, se comunică primarului unităţii administrativ-teritoriale şi unităţii de poliţie în a căror rază 

teritorială işi are domiciliul sau reşedinţa contravenientul, precum şi contravenientului.   

 Primarul are obligaţia să aducă la îndeplinire mandatul de executare emis de instanţă, 

stabilind de îndată conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient, condiţiile în care 

acesta execută sancţiunea, precum şi programul de lucru, încunoşţinţănd despre măsurile luate unitatea 

la care se va presta activitatea. 

 Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activiţăţi în folosul comunităţii se asigură 

de către primarul localităţii, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul unităţii de poliţie, în 

a căror raza teritorială se execută sancţiunea. 

 Repartizarea sarcinilor şi coordonarea acţiunilor întreprinse de persoanele împuternicite de 

primar, precum şi modalităţile de acordare a sprijinului de către unităţile de poliţie în vederea 

supravegherii executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se realizează în baza 

unui program de supraveghere şi control întocmit de primar, cu acordul unităţii de poliţie în a cărei 

raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravenientul. Câte un exemplar al programului 

rămâne în evidenţa autoritaţii locale şi a unităţii de poliţie competente teritorial. 

 Văzând prevederile legii administraţiei publice locale precum şi cele ale Ordonanţei 

nr.55/2002 potrivit cărora consiliul local stabileste prin hotărâre, domeniile serviciilor publice şi 

locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, supun aprobării 

dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

Întocmit, 

Conţiu Dorin 

Com. Activitate tutelara si asistenţă socială 
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Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor 

serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii 

 

 

Potrivit Ordonanţei nr.55/2002, privind regimul juridic al prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii,cu modificările și completările ulterioare 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.  

Primarul are obligatia să aducă la indeplinire mandatul de executare emis de instanţă, stabilind 

de îndată conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient, conditiile în care acesta 

execută sanctiunea, precum şi programul de lucru, incunostintănd despre măsurile luate unitatea la 

care se va presta activitatea. 

Supravegherea executării sanţiunii prestării actitivăţii în folosul comunităţii se asigură de Primar, prin 

persoane împuternicite în acest scop,  

Având în vedere cele prezentate este necesară adoptarea prezentei hotărâri prin care se 

stabilesc activităţile precum şi locaţiile în care se va desfăşura de către contravenienţi munca în folosul 

comunităţii. 

 

 

 

 

Primar 

Ormenişan Petru 

 

 

 


