ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contraveninţii vor presta
activităţi în folosul comunităţii

Consiliul Local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a d-lui Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava, înregistrată la nr. 1563 din 20.03.2015;
- Raportul compartimentului de resort nr. 1564 din 20.03.2015 privind stabilirea
domeniilor serviciilor publice şi locul în care contraveninţii vor presta activităţi în folosul
comunităţii;
- Rapoartele comisiilor de specialitate 2 şi 3 nr. 1674 din 27.03.2015 şi respectiv nr.
1684 din 30.03.2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care
contraveninţii vor presta activităţi în folosul comunităţii;
- Prevederile art. 2 şi 16 din O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii
prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 2, lit. c) şi art. 9 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor impuse de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
administraţia publică, completată ulterior;
În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) art. 45
coroborat cu art. 115 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă domeniile serviciilor publice şi locurile în care se vor presta activităţi în
folosul comunităţii, după cum urmează :
a) întreţinerea locurilor de interes public;
b) activităţi în folosul grădiniţelor, şcolilor, căminelor culturale, cimitirelor
comunale;
c) întreţinerea podurilor şi podeţelor comunale,
d) efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun muncă calificată;
e) curăţarea rigolelor străzilor;
f) decolmatarea de pâraie, canale , şanţuri, poduri şi podeţe;
g) întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi, terenuri de sport, izlaz
comunal;
h) văruirea pomilor de pe raza comunei;
i) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor şi accesului instituţiilor din
comună.
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j) curăţarea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor aflate în proprietatea
comunei Pîrteştii de Jos.
Art. 2. Programul de muncă precum şi normele privind executarea de activităţi în folosul
comunităţii sunt cele stabilite potrivit legii şi Regulamentului prevăzut în anexă la
prezenta hotărâre.
Art. 3. Contravaloarea unei ore de muncă în folosul comunităţii se stabileşte după
următoarea formulă : salariul minim brut pe ţară/numărul de ore pentru un program
complet de lucru, stabilite prin actele normative în vigoare la data transformării amenzii
contravenţionale în prestarea unor servicii în folosul comunităţii.
Art. 4. Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judec ătoreşti privind sancţiunea prestării
unei sancţiunii, Compartimentul taxe şi impozite va opera stingerea obligaţiilor fiscale,
reprezentând amenzile pentru care contravenienţii au prestat activităţi în folosul
comunităţii.
Art. 5. Primarul, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Sava Ilie Dănuţ

Pîrteştii de Jos, 31.03.2015
Nr.16

Contrasemnează :
ptr. Secretarul comunei,
Ciornei Laura
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