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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  referatul de aprobare nr. 603/24.03.2021 , raportul de specialitate nr. 

603/1/24.03.2021,  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 emisă de Ministerul Justiţiei, Serviciul de Probaţiune Mureş 

- În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 -art.2 şi art.16 din O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in 

folosul comunitatii, cu modificările şi completările ulterioare;  

-art.5, lit.c) şi art.9 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-Legii nr.286/2009–Codul Penal, referitoare la regimul juridic al obligaţiei de a presta muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de către persoanele care au săvârşit infracţiuni şi au fost 

sancţionate într-una dintre următoarele modalităţi neprivative de libertate: Înlocuirea pedepsei amenzii 

neexecutate cu muncă în folosul comunităţii (art.64), Amânarea aplicării pedepsei [art.85, alin.(2), 

lit.b)] şi Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei [art.93 alin.(3)]; 

 -Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile: - Legii nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor 

educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 

penal; 

 – Codului de procedură penală aprobat prin Legea nr.135/2010;  

– Legii nr.252/2013 de organizare şi funcţionare a serviciilor de probaţiune; 

 –H.G nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 

252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune;  

În temeiul prevederilor În temeiul art 129 alin (2) lit d , alin (7) lit b, lit. I, lit. m,  din OUG 

57/2019 privind codul administrativ 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


