ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

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

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 2.552 din 05.05.2014 ;
Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Aluniş nr. 2.553 din 05.05.2014 ;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Prevederile art.2 şi art.16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii
prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 9 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) 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 se vor presta activităţi în
folosul comunităţii, după cum urmează:
a) Întreţinerea locurilor de agrement şi a pieţei comunale;
b) Activităţi în folosul grădiniţelor, şcolilor, căminului cultural;
c) Efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun muncă calificată;
d) Curăţarea şanţurilor şi rigolelor stradale;
e) Decolmatarea de pâraie, canale, şanţuri, poduri şi podeţe;
f) Întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi şi terenurilor de sport;
g) Văruirea pomilor de pe raza comunei;
h) Deszăpezirea drumurilor în comună, a podurilor şi podeţelor, trotuarelor şi a accesului
în instituţiile publice din localitate.
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, stabilit prin actele normative în vigoare la data transformării amenzii contravenţionale în
prestarea unor servicii în folosul comunităţii.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei Aluniş prin
aparatul propriu de specialitate.

Art.5. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 30 mai 2014, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
PREŞEDINTE,
Consilier local
Maria Dumitru
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Secretarul comunei Aluniş
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