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Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor unde 
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii 

             Consiliul local al comunei Cornu, judeţul Prahova;
În temeiul  art.  45,  alin.(1)  şi  art.115 alin.(1)  lit.”b”,  din  Legea administraţiei  publice  locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
             Având in vedere :

- referatul de aprobare al domnului primar Nanu Cornel; 
      -     raportul de specialitate elaborat de Secretarul comunei Cornu;

-  raportul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al comunei Cornu; 
- prevederile  O.G.  nr.2/2001,  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare; ale OUG nr.108/2003 privind desfiinţarea închisoriii  contravenţionale şi ale 
OG nr.55/2002, privind regimul juridic al sancţiunii  prestării unei activităţi în folosul comunităţii,  cu 
modificările şi completările ulterioare;
- În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2), lit.”c” alin.(6)  lit”a”  pct.7, pct.19 şi alin.(9) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al  c o m u n e i  C o r n u  adoptă prezenta hotărâre.

            Art.1.    (1)Contravenienţii din comuna Cornu care nu dispun de mijloace materiale şi 
financiare  pentru plata amenzilor contravenţionale pe care le primesc ca sancţiune pentru faptele lor, 
pot executa sancţiunea prin activitate în folosul comunităţii dacă aceasta este stabilită de Judecătoria 
în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
              (2)Mandatul de executare însoţit de o copie după dispoziţia hotărârii se comunică Primarului 
localităţii, care are obligaţia să-l ducă la îndeplinire, conform legii.

            Art.2.    (1) Domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii îşi pot presta 
activitatea în folosul comunităţii sunt:
-        păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii;
-        întreţinerea şi igienizarea locurilor de agrement;
-        igienizarea parcurilor şi zonelor verzi şi executarea lucrărilor publice periodice;
-        igienizarea cursurilor de apă din teritoriu;
-        repararea şi întreţinerea drumurilor publice;

- repararea şi întreţinerea curentă a canalelor, digurilor, şanţurilor, podurilor şi podeţelor;
-        montarea, întreţinerea şi repararea inventarului stradal;
-        reparaţi curente, şi lucrări gospodăreşti la instituţiile din subordinea Consiliului local;
-        executarea unor lucrări de plantaţii pomi şi întreţinerea păşunilor;
-        orice activitate de interes obştesc în comunitate;

                      (2)Locurile în care se pot presta munca în folosul comunităţii sunt:
-        pe tot domeniul public al comunei;
-        în toate unităţile şcolare şi preşcolare;



-        la instituţiile culturale;
-        la toate clădirile aparţinând Consiliului Local;
                       (3)Activităţile prevăzute la ali.(1) se realizează cu respectarea aptitudinilor fizice şi 
psihice ale fiecărui contravenient precum şi a normelor de protecţie a muncii.

               Art.3.   (1) Se împuterniceşte domnul Manta Nicolae, viceprimar, împreună cu Serviciul 
Poliţiei Comunitare Cornu pentru supravegherea executării sancţiunilor, care vor întocmi şi programul 
de executare a pedepselor. 

(2) Persoanele împuternicite au următoarele atribuţii:

- vor întocmi un program de executare a pedepselor;
- vor evidenţia zilnic, într-un registru special, prezenţa contravenienţilor, numărul de ore efectiv 

lucrate în conformitate cu mandatul emis de instanţa de judecată precum şi instructajul  cu 
privire la normele de securitate a muncii şi PSI, însuşite de către contravenient prin 
semnătură;

- vor sesiza primarul cu privire la atitudinea şi comportamentul contravenientului la locul de 
muncă şi anume: refuzul de a executa sentinţa judecătorească, neprezentarea nejustificată la 
punctul de lucru, abateri disciplinare, dezinteres în îndeplinirea sarcinilor stabilite;

- vor preda zilnic, pe bază de semnătură, contravenienţilor, uneltele de lucru.

 Art.4.  Dacă contraveninetul, cu rea voinţă, se sustrage de la executarea sancţiunii sau nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle ce-i revin la locul de muncă, viceprimarul va sesiza în scris instanţa de 
judecată.

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Cornu şi prefectului judeţului Prahova, viceprimarului comunei 
Cornu şi Serviciului Poliţie comunitară Cornu şi se aduce la cunoştinţă publică.
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 Mihai GHEORGHE

………………………………………………………………..

Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I 

C O R N U ,
 Daniela Iancu 

………………………………………………………………..

L.S.


	Nr. 25 din 19 iunie 2009

