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 HOTĂRÂREA  NR. 66 

 

Privind actualizarea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii 

vor presta activităţi în folosul comunităţii. 
 

  

      Consiliul Local al Comunei Frâncesti  întrunit în şedinţa ordinară din data de 

august 2022 la care participa un numar de 15  consilieri din totalul de 15 consilieri 
in functie ; 

    Avand in vedere : 

 - H.C.L. nr.  62/2022 a fost ales presedinte de sedinta domnul  Vlădescu Ion, a fost 

ales presedinte de sedință pentru lunile  august, septembrie, octombrie 2022;  
          Luând  in dezbatere ; 

-proiectul de hotarare si referatul de aprobare prezentate de d-nul primar  

inregistrate  sub nr 6983/ 19.07.2022; 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr. 6982/19.07.2022, prin care se propune actualizarea 

activitatilor  in folosul comunitatii care se vor presta de catre contravenienți 

precum si regulamentul  privind prestarea de activitati in folosul comunitatii ;  
    -avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  8362 din  29.08.2022, 

prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare ; 

     - avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  8433 

din 30.08.2022 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

     - avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub   



 

 

numarul  8428 din 30.08.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de 

hotarare; 

    - avizul de legalitate al secretarului comunei, înregistrat la nr. 8428 din 

31.08.2022,  

         În conformitate cu prevederile : 

- art.13 , art.16 din Ordonanţa  nr. 55 din 16 august 2002 (*actualizată*) privind 
regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii şi 

prevederile art. 129, alin. 14  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile art. 7 din Legea 52/2003 , privind transparenta  decizională, proces 
verbal nr. 6985 din 19.07. 2022 privind afisarea anuntului  6984/2022 , de aducere 

la cunostiinta publică ; 

     În temeiul prevederilor art. 139   si art.196 alin. (1)lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  Consiliul 

local   Frâncesti, cu un numar de  15  voturi ,,pentru, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

      Art.1.Se aprobă actualizarea domeniilor serviciilor publice şi locul în care 

contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, cei  cărora li se 

înlocuieşte pedeapsa amenzii contravenţionale cu obligarea la prestarea unor 
activităţi lucrative, după cum urmează: 

 

    1. Participarea la actiunile de salubrizare si mentinere a curateniei in spatiile 
publice ; 

     2.Curăţirea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor virane aflate în 

proprietatea comunei; 

     3. Participarea la activitatile de curatare a canalelor colectoare ale apelor 
pluviale si desfundarea podetelor pe drumurile publice ; 

     4. Degajarea de zapada a drumurilor publice , capetelor  de podete,  

imprastierea de material 
antiderapant; 

     5. Imprastierea de nisip , pietris si piatra unde este cazul pe drumurile publice ca 

urmare a precipitatiilor si a exploatarii drumurilor publice ; 



     6. Activitati privind taierea si depozitarea materialului lemnos necesar incalzirii 
pe perioada sezonului rece, la institutiile publice. 

        Art.2. Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţii de 

activităţi în folosul comunităţii potrivit prevederilor Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
    

 

 
     Art.3. Incepand cu data adoptarea prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitarea 

HCL nr. 25/2014. 

      Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul  Comunei 

Frâncesti, prin compartimentele de specialitate. 
     Art.5. Prezenta hotărâre se  aduce la cunostiinta publica prin afisare si se 

comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Frâncesti: 

- domnului  Paraschiv Daniel Florin-primarul comunei  Frâncesti , 
- instanţei judecătoreşti competente  

- Instituţiei Prefectului Judetului Valcea. 

 

 
 

                                                           Bărbătești : 31.08.2022 

 

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZĂ,  

        VLADESCU ION                                    SECRETAR GENERAL   

                                                                     ELENA GABERIELA LAZĂR 
 

      

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

Nr. 66 din 31.08.2022 
Comuna Frâncesti, Judetul Vâlcea 

 
 


