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JUDEŢUL  MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SINCAI 

 
 

Proiect  de hotatre    
Din_________ 

privind  aprobarea domeniilor privind serviciile publice și locurile  

în care se vor presta activități în folosul comunității 

 
 
 
  Consiliul Local al comunei Sincai, judeţul  Mureş; 
  În şedinţa ordinară de lucru din data de _____________al Consiliului Local al 
comunei Sincai; 
  Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate privind aprobarea 

domeniilor privind serviciile publice și locurile  în care se vor presta activități în folosul 

comuniutății; 
  În baza O.G. nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
  Având în verere prevederile art.16 din O.G. nr. 55 din 2002 privind regimul juridic 
al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii; 
  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera „e” şi alin. (6) din Legea nr. 
215/2001; 
  În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

h o t ă r e ş t e : 
 
  Art.1. – (1) Se aprobă  domeniile serviciilor publice și locurile  în care 
contravenienții vor putea presta activități în folosul comunității, după cum urmează: 

� Refacerea şi întreţinerea infrastructurii; 
� Realizarea unor lucrări edilitare; 
� Lucrări ecologizare; 
� Servicii sociale. 

   (2) Lista cu tipurile de activități pretabile a fi desfășurate în executarea 
obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității este prevăzută în anexa nr.1 și 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. – Programul de muncă precum și normele privind executarea de activități în 
folosul comunității sunt cele stabilite potrivit legii și Regulamentului prevăzut în anexa nr.2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.- (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, 
celor interesaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Sincai. 

                         (2) Prezenta hotărâre se comunică primarului Comunei Sincai şi viceprimarului 
care vor răspunde  de aducerea sa la îndeplinire. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 
 

                     Avizat 
                    Secretar             
 
 
 
 
 
 
 
 

din numărul de ____ consilieri în funcţie  sunt prezenţi ___ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cvorum  
Domeniu   reglementat 

Pentru Abţ. Împotr. 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern  -- -- 
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JUDEŢUL  MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SINCAI 

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 
Din_________ 

privind  aprobarea domeniilor privind serviciile publice și locurile  

în care se vor presta activități în folosul comunității 

 
 
 
  Consiliul Local al comunei Sincai, judeţul  Mureş; 
  În şedinţa ordinară de lucru din data de _____________al Consiliului Local al 
comunei Sincai; 
  Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate privind aprobarea 

domeniilor privind serviciile publice și locurile  în care se vor presta activități în folosul 

comuniutății; 
  În baza O.G. nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
  Având în verere prevederile art.16 din O.G. nr. 55 din 2002 privind regimul juridic 
al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii; 
  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera „e” şi alin. (6) din Legea nr. 
215/2001; 
  În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

h o t ă r e ş t e : 
 
  Art.1. – (1) Se aprobă  domeniile serviciilor publice și locurile  în care 
contravenienții vor putea presta activități în folosul comunității, după cum urmează: 

� Refacerea şi întreţinerea infrastructurii; 
� Realizarea unor lucrări edilitare; 
� Lucrări ecologizare; 
� Servicii sociale. 

   (2) Lista cu tipurile de activități pretabile a fi desfășurate în executarea 
obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității este prevăzută în anexa nr.1 și 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. – Programul de muncă precum și normele privind executarea de activități în 
folosul comunității sunt cele stabilite potrivit legii și Regulamentului prevăzut în anexa nr.2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.- (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, 
celor interesaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Sincai. 

                         (2) Prezenta hotărâre se comunică primarului Comunei Sincai şi viceprimarului 
care vor răspunde  de aducerea sa la îndeplinire. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 
 

                     Avizat 
                    Secretar             
 
 
 
 
 
 
 
 

din numărul de ____ consilieri în funcţie  sunt prezenţi ___ 
 
 
 
 

Cvorum  
Domeniu   reglementat 

Pentru Abţ. Împotr. 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern  -- -- 
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Judeţul  Mureş                           Anexa nr.1 la HCL nr_____ 
Comuna Sincai                          
                   

 
 

L I S T A 
cu tipurile de activităţi pretabile a fi desfăşurate  

în executarea obligaţiei de a presta munca neremunerată în folosul comunităţii 
 
 

Denumirea 
instituţiei 

Adresa instituţiei  
şi datele de contact 

Reprezentantul instituţiei/ 
persoana de contact 

Domenii de servicii 
publice 

Tipurile de activităţi pretabile a fi desfăşurate în executarea obligaţiei Observaţii 

1 2 3 4 5 6 
-întreţinere, refacere, completare carosabil urmare a unor lucrări ; 
-realizări căi de acces (trotuare, alei) din dale de beton şi trotuare cu 
borduri şi elemente prefabricate în zone de circulaţie pietonală; 

Refacerea şi 
întreţinerea 
infrastructurii - încărcat, descărcat şi împrăştiat materiale în zonele în care se derulează 

lucrările de întreţinere infrastructură rutieră; 
- curăţire manuală şanţuri şi rigole; 
- săpare şanţuri la dimensiuni stas; 

Realizarea unor lucrări 
edilitare 

- întreţinere şi decolmatare rigole betonate; 
- salubrizarea şi întreţinerea domeniului public; 
- executare gropi ptr.plantat arbori, arbuşti; 
- udat arbori, arbuşti, flori; 
- pregătit teren ptr.plantările de primăvară/toamnă; 
- amenajare parcuri şi zone verzi de pe domeniul public al comunei; 
- strâns şi greblat resturi vegetale şi alte gunoaie din parcuri şi zone verzi; 
- desfiinţat rondouri de flori biennale; pregătit pământ pt.răsaduri; 

Lucrări ecologizare 

- salubrizare cursuri de ape pe teritoriul comunei 
- lucrări de întreţinere la imobilele persoanelor asistate, la scoli, gradinite 
si alte institutii socio – culturale  
- procurare alimente, reţete medicale etc.persoanelor asistate; 

Comuna  
Sincai 

Comuna Sincai 
sat  Sincai nr.____ 
CUI ___________ 
Tel./Fax__________ 
Email:  

Reprezentant: 
Primar 
 
 
 
 
Persoana de contact: 
Viceprimar 

Servicii sociale 

- însoţirea persoanelor asistate la deplasări, plimbări, etc. 

 

 
Preşedinte de Şedinţă 

___________ 
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ANEXA nr. 2  la HCL nr.________ 

 
 

REGULAMENT PRIVIND PRESTAREA DE 
ACTIVITĂȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

 
 
Cap. I – Dispoziții Generale  

Art. 1. Sancțiunea contravențională a prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată 
numai de către  instanța de judecată.  

Art. 2. Dîspozitiile prezentului Regulament se aplică tuturor contravenienților persoane fizice, 
necondiționat, pentru care instanța de judecată a dispus prestarea unei activități în folosul comunității, 
ținând seama de aptitudinile fizice și psihice, precurn și de nivelul pregătiri profesionale, de la caz la caz.  

Art. 3. La stabilirea conținutului activității în folosul cornunității aplicate de către instanța de 
judecată, care urmează a fi prestată de contravenient, se va avea în vedere pregătirea profesionala și starea 
sănatății acestuia, fiind exceptată prestarea de activități în locuri cu un grad ridicat de risc în efectuarea 
activității sau care, prin natura lor, pot pricinui suferințe fizice sau pot produce daune sănatățiî persoanei.  

 

Cap. II - Domeniile în care se pot presta activități în folosul comunității:  

Art. 4. Activitatea în folosul cornunității se poate presta în cadrul Comunei Păsăreni, în 
următoarele domenii:  

� Refacerea şi întreţinerea infrastructurii; 
� Realizarea unor lucrări edilitare; 
� Lucrări ecologizare; 
� Servicii sociale. 

 

Cap. III. Executarea sancțiunii contravenționale a prestării unei activități în folosul 
comunității. Drepturi și obligații.  

Art. 5. Prestarea unei activități în folosul comunității se dispune de către primar în executarea 
mandatului emis și comunicat de instanța de judecată împreuna cu dispozitivul hotărării.  

Art. 6. În executarea mandatului, primarul stabilește, de îndată, conținutul activității ce urrnează să fle 
prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea, precum și programul de lucru.  

Art. 7. Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de rnuncă 
al contravenientului, maxim 3 ore/zi, iar în zilele nelucrătoare 6-8 ore/zi, în condițiile în care este posibilă 
supravegherea activității contravenientului. În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute 
sancțiunea în fiecare zi din cursul săptamânii, cu asigurarea corespunzatoare a supravegherii activității 
acestuia, durata maxia de lucru nu poate depăși 8 ore/zi.  

Art. 8. Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunitătii se asigură de 
catre viceprimar și prin persoane împutemicite în acest sens, cu sprijinul unității de poliție locale.  

Art. 9. Contravenientul se prezintă în termen de maxim trei zile de la primirea mandatului, la primarul 
comunei Păsăreni, pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii.  

Art. 10. Evidența sancțiunilor aplicate și a executării sancțiunilor se asigură de către viceprimar 

 

Cap. IV. Executarea sancțiunii contravenționale a prestării unei activități în folosul 
comunității în cazul minorului.  

Art. 11. Prestarea de activității în folosul comunității poate fi efectuată și de către minorii cu 
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vărsta cuprinsă între 16 sî 18 ani.  

Art. 12. Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este 
susceptibillă să îi afecteze educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, rnentale, 
spirituale. morale sau sociale. Dispozitiile art. 6 se aplică ln mod corespunzător.  

Art. 13. Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de școlar 
al contravenientului, maxim 3 ore/zi, iar în zilete nelucrătoare 6 ore/zi, în condițiile în care este 
posibilă supravegherea actîvității contravenientului. În cazul în care contravenientul minor are 
posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a 
supravegherii activității acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăși 6 ore/zi.  

 

Cap, V. Sancțiuni 

Art. 14. Prirnarul/unitatea de poliție pot cere instanței de judecată înlocuirea acestei sancțiuni cu 
sancțiunea amenzii, în cazul în care contravenientul, cu rea vointă, nu se prezintă la prîmar pentru luarea în 
evidență și executarea sancțiunii. 

 

Cap, VI. Dispozitții finale.  

Art. 15. Executarea unei activități în folosul cornunității se efectuează cu respectarea normelor de 
protectie a muncii.  

Art. 16. Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancțunii prestării unei activități 
în folosul comunității sau dacă în timpul executării sancțiunii prestării unei activităti în folosul comunității 
intervine o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, cu executare, sancțiunea 
contravențională nu se mai execută.  

Art. 17. Prestarea activității în folosul comunității se va desfășura cu respectarea legislației muncii, a 
legislației privind protecția muncii și P.S.I., contravenienților li se vor asigura, după caz echipamente de 
protecție.  
 
 
 
 

Preşedinte de Şedinţă 
______________ 


