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           HOTARAREA Nr. 29 
privind stabilirea domeniilor servicilor publice și locurile în care vor fi 

prestate activități în folosul comunității de către contravenienții 

persoane fizice, persoane condamnate pentru care instanța a dispus 
prestarea unei activități în folosul comunității 

 
     Consiliul Local al comunei Ziduri,judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Ziduri nr.  4237/22.06.2020 
; 

- raportului compartimentului de specialitate  nr. 4239/22.06.2020; 

- art. 2 și art. 6 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al 
sancțiunilor prestării unei acvtivități in folosul comunității cu modificările 

si completările ulterioare; 
- Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de 

probațiune, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 
dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea 
sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 97/30.06.2020. 
Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 24/2000, privind Normele de tehnică 
legislativă la elaborarea actelor normative; 

   
- În temeiul art. 139 alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit a)  și art. 197 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
          Art. 1.Contravenienții persoane fizice , pentru care instanța a aplicat 
pedeapsa prestării unei activități în folosul comunității, vor  desfășura 

următoarele activități: 
- întreținere drumuri, șanțuri, poduri și podețe; 
- intreținere și activități de curățenie in scoli și alte așezăminte social – 

culturale; 
- efectuarea și intreținerea curățeniei in spații verzi, precum și în alte 

imobile apartinând domeniului public și privat al comunei ; 



- colectarea gunoaielor și deșeurilor pe albiile pâraielor, precum și 
igienizarea comunei. 

         Art. 2 (1) Prestarea activităților prevăzute la art. 1 se va face tinându-se 
seama de vârsta, sexul, starea de sănătate și pregătirea profesională a 

persoanei in cauză. 
                   (2) Evidența și supravegherea persoanelor prevăzute la art. 1 se va 
face de Viceprimarul comunei. 

                   (3) Prin dispoziție primarul va stabili în cazul fiecărui 
contravenient pentru care i s-a comunicat mandatul de executare, conținutul 
activității ce urmează a fi prestată, condițiile de executare si programul de 

lucru.  
          Art. 3 (1) Se aprobă normele de lucru pentru stabilirea volumului de 

lucrări care trebuie realizat, intr-o zi de muncă de 8 ore, prevăzute in Anexa  
nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                   (2) Pe baza normelor de lucru aprobate, primarul va stabili prin 

dispoziție, normele de lucru zilnice pentru fiecare contravenient. 
          Art. 5. Secretarul comunei va aduce la cunoștința publică și va 

comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – județul Buzău, Judecătoriei 
Rm.Sărat, Politiei comunei Ziduri și altor autorități interesate 

  

 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
             Chiriac Fănică                                           Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  30.06.2020, cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu un număr de 13 
voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi la şedinţă. 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


