ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se vor presta activități în folosul
comunității de către contravenienții persoane fizice
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului nr.___ din___2018
că pentru proiectul de act normativ a fost respectată procedura transparenţei decizionale conform
prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003, aşa cum rezultă din pv. de afişare publică nr. din
În conformitate cu:
prevederile art.8 şi art.16 din Legea nr.1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare.
prevederile art.2 alin.(2 -5), art.3 alin.1 ,art.14 alin.7, art.19 alin.2 ,art.20 alin.1 lit.a) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
Examinând :
raportul nr. din al compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate.
raportul nr. din al comisiei de specialitate a consiliului local
Văzând avizul de legalitate a secretarului comunei înregistrat sub nr. din
În temeiul art.36 alin.6 lit.a) pct.1 raportat la alin.2 lit.,,b,, si art.45 (2) lit.a) coroborat cu art.115 alin.1
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă domeniile serviciilor publice şi locurile în care se vor presta activități în folosul
comunității de către contravenienții persoane fizice, astfel:
a) serviciul public de alimentare cu apă, prin efectuarea de lucrări de curăţare a vegetaţiei în
zona
de protecţie a puturilor de captare şi a statiei de pompare.
b) întreţinerea locurilor de agrement prin curatarea vegetaţiei şi asigurarea curăţeniei
c) activităţi în folosul unităţilor şcolare şi caminelor culturale
d) curăţirea rigolelor strazilor pentru prevenirea colmatării
e) varuirea pomilor, intretinerea si asigurarea curateniei in zonele adiacente drumurilor aflate în
administrarea autorităţii locale
f) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor si accesului la institutii (pe perioada de iarna)
g) curaţirea de vegetatie uscata si resturi menajere a terenurilor aflate in proprietatea comunei
h) colectarea gunoaielor,peturilor şi a altor deseuri din albia râului Ialomiţa şi din zonele limitrofe
intravilanului
i) alte lucrari de natură similară, la imobile aflate în domeniului public sau privat al comunei
Art.2 – Programul de muncă şi precum şi normele privind executarea în concret a activităţii în folosul
comunităţii, sunt stabilite în regulamentul ce face parete integrantă din prezenta hotărâre
Art.3 – Primarul comunei Balaciu va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.4 – Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale: primarului
comunei , Instituţiei
INIŢIATOR
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Simion Mirel Dănuţ

ANEXA NR 1 LA HCL nr. din
REGULAMENT
privind prestarea de către contravenienţi de activităţi în folosul comunităţii
CAPITOLUL I - Dispozitii generale
Art.1 - Dispozitiile prezentului Regulament se aplica contravenientilor , persoane fizice, având domiciliul
pe raza comunei Balaciu , pentru care instanta de judecata a dispus prestarea unei activitati in folosul
comunitatii, tinand seama de aptitudinile fizice si psihice, precum si de nivelul pregatirii profesionale, de la caz la
caz.
Art.2 - Sanctiunea contraventionala a prestarii unei activitati in folosul comunitatii poate fi aplicata
numai de catre instanta de judecata
Art.3 - La stabilirea continutului activitatii in folosul comunitatii aplicate de catre instanta de judecata
care urmeaza sa fie prestata de catre contravenient se va avea in vedere pregatirea profesionala si starea
sanatatii acestuia, fiind exceptata prestarea de activitati in locuri cu grad ridicat de risc sau care, prin natura
lor,pot pricinui suferinte fizice sau pot produce daune sanatatii persoanei.
.
CAPITOLUL II - Domenii in care se pot presta activitati in folosul comunitatii
Art.4 - Activitatea in folosul comunitatii se poate presta in cadrul Primariei comunei Balaciu in
urmatoarele domenii:
a) serviciul public de alimentare cu apă, prin efectuarea de lucrări de curăţare a vegetaţiei în
zona
de protecţie a puturilor de captare şi a statiei de pompare.
b) întreţinerea locurilor de agrement prin curatarea vegetaţiei şi asigurarea curăţeniei
c) activităţi în folosul unităţilor şcolare şi caminelor culturale
d) curăţirea rigolelor strazilor pentru prevenirea colmatării
e) varuirea pomilor, intretinerea si asigurarea curateniei in zonele adiacente drumurilor aflate în
administrarea autorităţii locale
f) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor si accesului la institutii (pe perioada de iarna)
g) curaţirea de vegetatie uscata si resturi menajere a terenurilor aflate in proprietatea comunei
h) colectarea gunoaielor,peturilor şi a altor deseuri din albia râului Ialomiţa şi din zonele limitrofe
intravilanului
i) alte lucrari de natură similară, la imobile aflate în domeniului public sau privat al comunei
CAPITOLUL III – Executarea sanctiunii contraventionale a prestarii unei activitati in
folosul comunitatii. Drepturi si obligatii.
Art.5 - Prestarea unei activitati in folosul comunitatii se dispune de catre primar in executarea
mandatului emis si comunicat de instanta de judecata impreuna cu dispozitivul hotarârii.
Art.6 - In executarea mandatului, primarul stabileste,de indata, continutul activitatii ce urmeaza sa fie
prestata de contravenient, conditiile in care acesta executa sanctiunea precum si programul de lucru.
Art.7 - Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa dupa programul de munca a
contravenientului, maxim 3 ore/zi, iar in zilele nelucratoare 6-8 ore/zi, in conditiile in care este posibila
supravegherea contravenientulu. In cazul in care contavenientul are posibilitatea sa execute sanctiunea in
fiecare zi din cursul saptamanii, cu asigurarea corespunzatoare a supravegherii activitatii acestuia, durata
maxima de lucru nu poate depasi 8 ore/zi.
Art.8 - Supravegherea executarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii se asigura de
catre primar, prin persoane imputernicite in acest sens, cu sprijinul politiei. Repartizarea sarcinilor si
coordonarea actiunilor intreprinse de persoanele imputernicite de primar, precum si modalitatile de acordare
a sprijinului de catre unitatile de politie in vederea supravegherii executarii sanctiunii prestarii unei activitati
in folosul comunitatii se realizeaza pe baza unui program de supraveghere si control intocmit de primar, cu
acordul unitatii de politie in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta contravenientul.
Art.9 - Contravenientul se prezinta in termen de 3 zile de la primirea mandatului, la primarul comunei
Balaciu , pentru luarea in evidenta si executarea actiunii. Contravenientul va semna un angajament prin care
va lua la cunostinta despre continutul mandatului precum si de programul de lucru in vederea executarii
numarului de ore de munca in folosul comunitatii stabilit de instanţă.
Art.10 - Evidenta sanctiunilor aplicate si a executarii sanctiunilor se asigura de catre viceprimarul
comunei Balaciu
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CAPITOLUL IV- Executarea sanctiunii contraventionale a prestarii unei activitati in
folosul comunitatii in cazul minorului
Art.11 - Prestarea de activitati in folosul comunitatii poate fi efectuata si de catre minorii cu varsta
cuprinsa intre 16-18 ani.
Art.12 - Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activitati care comporta riscuri sau este
susceptibila sa afecteze educatia ori sa dauneze sanatatii sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale,
morale sau sociale. Dispozitiile art.6 se aplica in mod corespunzator.
Art.13 - Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa dupa programul de scoala al
contravenientului, maxim 3 ore/zi, iar in zilele nelucratoare 6 ore/zi, in conditiile in care este posibila
supravegherea activitatii contravenientului.In cazul in care contravenientul minor are posibilitatea sa execute
sanctiunea in fiecare zi din cursul saptamanii, cu asigurarea corespunzatoare a supravegherii activitatii
acestuia, durata maxima de lucru nu poate depasi 6 ore/zi.
CAPITOLUL V – Dispozitii finale
Art.14 - Executarea unei activitati in folosul comunitatii se efectueaza cu respectarea normelor de
protectia muncii. In acest sens, contravenientul va participa la un instructaj individual privind securitatea si
sanatatea in munca si PSI. Logistica necesara(unelte si eventuale echipamente de protectie) in vederea
desfasurarii activitatilor se asigura de catre Primaria comunei Balaciu.
Art.15 - Prestarea activitatilor in folosul comunitatii se va desfasura cu respectarea legislatiei muncii, a
legislatiei privind protectia muncii si PSI , contravenientilor li se asigura, dupa caz, echipamente de protectie.
Art.16 - Daca pana la punerea in executare a mandatului de executare a sanctiunii prestarii unei
activitati in folosul comunitatii sau daca in timpul executarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul
comunitatii intervine o hotarare definitiva de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate, cu executare,
sanctiunea contraventioala nu se mai executa.
Art.17 - In cazul executarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii pe terenuri
concesionate sau închiriate aflate în domeniul public sau privat al comunei, contravaloarea lucrarilor
efectuate de catre contravenienti se fac venit la bugetul local.
Art.18 - La finalul executarii sanctiunii,viceprimarul comunei Balaciu persoană împuternicită cu
urmarirea executarii pedepselor, va instiinta in scris instanta care a emis mandatul cu privire la executarea
sanctiunii si va elibera contravenientului un act in acest sens.
PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

3

