
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMUNA BLĂGEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂ\lli NR. ~ ~
Din lţ \W...Q.,;e- ~ O (,

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor
în care contravenienţii persoane fizice vor presta activităţi În folosul comunităţii

Consiliul local al comunei Blăgeşti ,judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinara
din 4 iul. 2019;

Având în vedere Expunerea de motive nr.5264/2 iul 2019 a Primarului
comunei BIăgeşti ;

Având în vedere Referatul Secretarului comunei BIăgeşti privind stabilirea
domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenţii persoane fizice vor
presta activităţi în folosul comunităţii ;

Având în vedere Raportul compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Blăgeşti nr. 5204/01.07.2019;

Având în vedere Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Blăgeşti;

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii cu modificările şi
completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36(1),(2)şi alin(6), art.45(l)şi(6) art.115(l) lit. "b"
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂşTE:

Art.1.Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care se vor presta
activităţi în folosul comunităţii de către contravenienţii persoane fizice cărora li s-a
înlocuit sancţiunea amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unor activităţi în
folosul comunităţii, după cum urmează:

a) activităţi de întrţinere a locurilor de agrement, parcurilor şi a pieţelor
comunale;

b) activităţi de întreţinere şi salubrizare în folosul grădiniţelor, şcolilor,
căminelor culturale, altor aşezăminte social culturale precum şi cimitirelor
comunale;

c) întreţinerea aleilor pietonale;
d) activităţi de întreţinere a acostamentului pe lungimea drumurilor, aleilor,

scuarurilor,rigolelor de pe teritoriul administrativ al comunei, prin
curăţarea de deşeuri, gunoaie, resturi vegetale, mărăcinişuri etc.;



e) efectuarea unor lucrări de întreţinere, reparaţii curente, consolidare şi
reabilitare a fondului imobiliar aflat în proprietatea sau administrarea
comunei, lucrări ce nu presupun muncă calificată;

f) curăţarea rigolelor şi a şanţurilor de scurgere, îndepărtarea mâlului şi a altor
resturi rămase în aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din
precipitaţii (ploi, topirea zăpezii);

g) efectuarea unor lucrări de decolmatare şi de curăţare manuală a albiei
râurilor, pâraielor, canalelor, podurilor, podeţelor;

h) întreţinerea, ecologizarea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi, terenuri
de sport, islaz comunal prin cosire, plivitul buruienilor şi depozitarea lor la
marginea zonei de lucru, în grămezi, strângere a şi încărcarea materialului
rezultat, în vederea transportării acestuia;

i) efectuarea unor lucrări de ecologizare, toaletare şi tăiere a pomilor şi
copacilor de pe raza comunei , strângere a, încărcarea şi descărcarea din
mijlocul de transport a materialului lemnos rezultat;

j) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor şi accesului instituţiilor
din comună, precum şi împrăştierea de material antiderapant;

k) curăţarea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor aflate în
proprietatea comunei;

1) curăţarea arterelor de circulaţie şi transportul rezidurilor rezultate;
m) activităţi de desfiinţare pe cale administrativă a construcţiilor ilegale de pe

domeniul public şi privat al comunei;
n) activităţi de montare a mobilierului stradal(aparate de joacă pentru copii,

panouri de prtezentare, coşuri de gunoi, bănci, etc.)
Art.2. Toate activitătile mentionate la art.l se vor realiza conform normelor si, , ,

normativelor tehnologice în vigoare, în funcţie de necesităţi, sezon şi cu frecvenţa
impusă de condiţiile climatice. Lucrările care se efectuează în domeniul de activitate
al spaţiilor verzi sunt executate manual, prin intermediul uneltelor de lucru(sape,
greble, casmale, topoare, tâmăcoape etc.).

Art.3 (1) Programul de muncă precum şi normele privind executarea de
activităţi în folosul comunităţii sunt cele stabilite potrivit legii şi Regulamentului
prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) La stabilirea conţinutului activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient
se vor avea în vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii acestuia, atestate prin
acte eliberate în condiţiile legii.
(3)Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută cu respectarea
normelor de protecţie a muncii.

Art.4. Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii, evidenţa, programul de supraveghere şi control, se asigură de către
primar prin persoanele împutemicite în acest scop şi cu sprijinul unităţii de poliţie în
a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta contravenientul., , ,

Art.5. O copie a Hotărârii judecătoreşti de înlocuire a sancţiunii amenzii
contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii precum
si a Mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii va fi transmisă către compartimentul de impozite şi taxe locale în vederea



stingerii obligaţiei de plată de natura amenzii contravenţionale înlocuită de instanţa
de judecată.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
comunei Blăgeşti, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Blăgeşti.

Art. 7. Secretarul comunei Blăgeşti va comunica prezenta Hotărâre în termenul
prevăzut de lege Prefectului Judeţului Bacău, pentru controlul legalităţii,
Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Blăgeşti, pentru luare 'Ia cunoştinţă şi punere în aplicare şi o va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare în locurile special amenajate.
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Nr. consilieri -15
Nr. consilieri prezenţi -
Nr. voturiapentru"-
Nr. voturi "împotrivă" -
Nr. abţineri-



Anexa nr. 1
la Hotărârea nr ... ~!t..../2019

REGULAMENT
Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a

locurilor în care contravenienţii persoane fizicevor presta
activităti În folosul comunitătii, ,

CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale

Art. l.Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor contravenienţilor, persoane
fizice, cu domiciliul pe raza comunei Blăgeşti, judeţul Bacău, pentru care se aplică sancţiunea
prestării unei activităţi în folosul comunităţii prevăzută numai în legi sau în ordonanţe ale
Guvernului, prin care se stabilesc şi se sanctionează anumite fapte ce constituie contravenţii şi la
care sancţiunea contravenţională despre care am făcut vorbire mai sus se stabileşte întotdeauna
alternativ cu amendă şi poate fi aplicata numai de instanţa de judecată.

Art. 2.La stabilirea conţiunutului activitaţii în folosul comunităţii aplicate de către instanţa
de judecată care urmează să fie prestata de catre contravenient se va avea în vedere pregatirea
profesională şi starea sănataţii acestuia, fiind exceptata prestarea activitaţii în locuri cu grad
ridicat de risc în prestarea activităţii sau care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fizice sau pot
produce daune sănataţii persoanei.

CAPITOLUL II. Domeniile În care se pot presta activităţi în folosul comunităţii

Art. 3. Potrivit art. 16 din Ordonaţa nr. 55/2002" Consiliul Local stabileşte prin hotarâre,
potrivit prevederilor art. 2 domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta
activităţi în folosul comunităţii", activitatea în folosul comunităţii se va presta sub îndrumarea
primarului comunei Blăgeşti, judeţul Bacău, prin intermediul poliţiştilor locali, dar şi al secretarului
comunei în următoarele moduri:

Lucrări de întreţinere la şcoli şi la căminele culturale, indepartarea resturilor vegetale,
a gunoaielor, întretinerea garduri lor, împrejmuirilor;
Lucrări de întreţinere a terenurilor de sport;
Lucrări de întreţinere şi curaţenie domeniul public al comunei Blăgeşti, judeţul Bacău;
Curatarea si igienizarea albiilor râurilor;, ,
Curaţarea rigolelor şi a şanţurilor de scurgere, Indepartarea mâlului şi a resturilor
ramase în aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitaţii ( ploi, topirea
zăpezii);
Lucrari de întreţinere a cimitirelor şi a bisericilor;
Întretinerea şi infrumusetarea centrului comunal prin curaţarea trotuarelor, coşurilor de
gunoi, semănat, plantat flori;
Împrăştie material antiderapant;
Lucrări de întreţinere şi reparaţii ivite în cazul unor fenomene naturale.



CAPITOLUL III. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi
în folosul comunităţii.

Drepturi şi obligaţii

Art. 4. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se dispune de către primar în
executarea mandatului emis şi comunicat de către instanţa de judecată împreună cu
dispozitivul hotărârii. Supravegherea executării activitaţii respective de catre contravenient, se
vor face de către persoanele împutemicite de primar.

Art. 5. Contravenienţii obligaţi la prestarea unei activitaţi în folosul comunitaţii prin
mandatele de executare vor fi invitaţi la sediul Primăriei Blageşti, în vederea executării
mandatului;

Art. 6. (1) În executarea mandatului, primatul comunei, stabileşte de îndata, conţinutul
activitaţii ce urmează să fie prestata de către contravenient, condiţiile in care se execută,
sancţiunea, precum şi programul de lucru.

( 2 ) Identificarea locatiilor de desfasurare a activi taţilor precum şi evaluarea calitativă a
lucrărilor efectuate se vor stabili de către primarul comunei.

( 3) Contravenientul va semna un angajament prin care va lua la cunoştinţă despre
conţinutul mandatului precum si programul de lucru în vederea executării numarului de ore de
munca în folosul comunitaţii stabilit de instanţa de judecată.

Art. 7. Sancţiunea prestării unei activitati în folosul comunitaţii se execută după
programul de muncă al contravenientului, maxim 3 orei zi, iar în zilele nelucrătoare 6-8 orei zi, în
condiţiile în care este posibilă supravegherea activităţii contravenientului. În cazul în care
contravenientul are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptamânii , cu
asigurarea corespunzătoare a supravegheriiactivitaţii acestuia, durata maximă de lucru nu poate
depăşi 8 orei zi.

Art.8. Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunitaţii se
asigură de catre primar, prin persoane împutemicite în acest sens, cu sprijinul poliţiei locale.

Art. 9. Unitatea din domeniul serviciului public la care contravenientul execută sancţiunea este
obligată la cererea primarului, sa comunice datele.şi informaţiile solicitate cu privire la
executarea sancţiunii.

CAPITOLUL IV. Executarea saneţiunii contravenţionale a prestării unei
activităţi în folosulcomunităţii În cazul minorului.

0',.



Art. 10. Activitatea în folosul comunităţii poate fi efectuată şi de către minorii cu vârsta
cuprinsă între 16 şi 18 ani. Activitatea se prestează pe o durată cuprinsă între 25 de ore şi 150
de ore.

Art. 11. Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activităţi care comportă riscuri sau
este susceptibilă să îi afecteze educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice,
mentale, spirituale, morale sau sociale.

Art. 12. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după
programul şcolar al contravenientului, maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de
6 ore pe zi. În cazul în care contravenientul minor are posibilitatea să execute sancţiunea în
fiecare zi din cursul săptămânii şi se poate asigura supravegherea corespunzătoare a activităţii
acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 6 ore pe zi.

CAPITOLUL V. Sancţiuni

Art. 13. Potrivit arte 21 din O.V.O nr. 55/2002 actualizata şi modificată _ În cazul în
care contravenientul, cu rea-voinţă, nu se prezintă la primăria Blăgeşti pentru luarea în
evidenţă şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea
activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la
sesizarea primarului, a poliţiei locale, poate înlocui această sancţiune cu sancţiunea
amenzn,

CAPITOLUL VI. Dispoziţii finale

Art.14. Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei
activităţi în folosul comunităţii sau dacă în timpul executării sancţiunii prestării unei activităţi în
folosul comunităţii a intervenit o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privati vă de
libertate, cu executare, sancţiunea contravenţională. nu se mai execută.

Art.15. Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va desfăşura cu respectarea legislaţiei
muncii, a legislaţiei privind protecţia muncii şi P.S.I. , contravenienţilor li se vor asigura, dupa
caz echipamentele necesare.

Art. 16. La fmalul executării sancţiunii, Poliţia Locală va înştiinţa în scris instanţa de
judecată care a emis mandatul cu privire la executarea sancţiunii şi va elibera contravenientului
un act în acest sens.

Contrasemnează

. :




