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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 

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 __  consilieri din totalul de 15 consilieri 

in functie ; 

    Avand in vedere : 

 - H.C.L. nr.  __/2022 a fost ales presedinte de sedinta domnul  _____a fost ales 

presedinte de sedință;  

          Luând  in dezbatere ; 

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

inregistrata sub nr ___/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 ;  

-raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local inregistrat la 

nr.____ din __2022 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarâre; 

-raportul privind legalitatea proiectului de hotarare intocmit de secretarul  general 

comunei si inregistrat la nr.____/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. ___ din 2022 privind afisarea anuntului 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 __- 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 : 19.07.2022 

 

 

  INITIATOR PROIECT,                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

        PRIMAR                                                  SECRETAR GENERAL  

PARASCHIV DANIEL -FLORIN              ELENA GABERIELA LAZĂR 

 



      

 

PRIMĂRIA COMUNEI FRÂNCESTI 

    JUDETUL VALCEA 

 Nr. 6983  din  19.07.2022 

  

   

 

                                             REFERAT DE APROBARE 

 

   In  anul 2014 , prin Hotararea  nr. 25/2014 a Consiliului local al comunei  

Frâncesti , au fost stabilite domeniile serviciilor publice  si locul in care 

contravenientii vor presta  activitati in folosul comunitatii. Totodată a fost aprobat 

Regulamentul privind prestarea de catre contravenienti  de activitati in folosul 

comunitatii. 

 

     Ulterior adoptarii acestei hotarari, legislatia in domeniu a suportat modificari, 

fapt pentru care se propune actualizarea domeniilor serviciilor publice si locul in 

care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii. 

 

       Cadrul legal pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii a fost creat 

de Legea 82/1999 abrogată de Ordonanţa nr. 55/2002. Scopul urmărit de leguitor 

prin adoptarea acestui act normativ a fost ca cei condamnaţi la închisoare 

contravenţională, având pedepse uşoare să evite regimul de detenţie din 

penitenciare, leguitorul considerând că reeducarea şi reintegrarea socială se pot 

realiza şi prin prestarea unei munci în folosul comunităţii. 

Potrivit Ordonanţei nr. 55/2002 primarul are obligatia să aducă la indeplinire 

mandatul de executare emis de instanţă. 

 

      Văzând prevederile Ordonantei nr. 57/2019 privind Codul  administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei nr. 55/2002 

potrivit cărora consiliul local stabileste prin hotărâre, domeniile serviciilor publice 

şi locurile în care contravenientii vor presta activităţi in folosul comunităţii, supun 

aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

  

                                      

                                                         PRIMAR, 

                                            PARASCHIV DANIEL FLORIN 

 

            

 

 

 

 



                           

PRIMĂRIA COMUNEI FRÂNCESTI 

JUDETUL VALCEA 

Nr.6982  din   19.07.2022 

  

 

                                        RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind actualizarea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii 

vor presta activităţi în folosul comunităţii. 

 

                Potrivit  prevederilor art. 2 din Ordonanţei nr.55/2002, privind regimul 

juridic al prestării unei activităţi în folosul comunităţii,cu modificările si 

completările ulterioare,  activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul 

serviciilor publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a 

drumurilor, păstrarea curăţeniei, igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi 

în folosul căminelor pentru copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, grădiniţelor, 

şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte social-culturale iar domeniile şi locurile în 

care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii sunt stabilite de 

către Consiliul local prin hotărâre.  

 

       Conform prevederilor Ordonanţei nr. 55/2002 o copie de pe dispozitivul 

hotărării însoţită de mandatul de executare, se comunică primarului unităţii 

administrativ-teritoriale şi unităţii de poliţie în a căror rază teritorială işi are 

domiciliul sau reşedinţa contravenientul, precum şi contravenientului.  

 

         Primarul are obligatia să aducă la indeplinire mandatul de executare emis de 

instanţă, stabilind de îndată conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de 

contravenient, conditiile în care acesta execută sanctiunea, precum şi programul de 

lucru, încunostințând despre măsurile luate unitatea la care se va presta activitatea. 

    Supravegherea executării sanţiunii prestării actitivăţii în folosul comunităţii se 

asigură de Primar, prin persoane împuternicite în acest scop, cu sprijinul Poliţiei 

Locale . De repartizarea efectivă în muncă a contravenienţilor, efectuarea protecţiei 

muncii precum şi de rezolvarea oricăror probleme ce pot interveni  prin 

împuterniciţii acestuia. 

 Este necesară adoptarea prezentei hotărâri prin care se stabilesc activităţile precum 

şi locaţiile în care se va desfăşura de către contravenienţi munca în folosul 

comunităţii. 

  

                                     

                                               INTOCMIT, 

                                  Cioboată Dumitru- Flavius 
 

 



 

CONSILIUL LOCAL  

 COMUNA FRÂNCESTI 

                                                         ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARÂRE 
 

 

Regulament privind prestarea de către contravenienţi de activităţi în folosul 

comunităţii 

 

 

            Capitolul I - Dispoziţii generale 

 

             Art.1 Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor 

contravenienţilor, persoane fizice,cu domiciliul pe raza Comunei Frâncesti pentru 

care instanţa de judecată a dispus prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, 

ţinând seama de aptitudinile fizice şi psihice, precum şi de nivelul pregătirii 

profesionale, de la caz la caz. 

         Art.2 La stabilirea conţinutului activităţii în folosul comunităţii aplicate de 

către instanţa de judecată care urmează să fie prestată de către contravenient se va 

avea în vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii acestuia, fiind exceptată 

prestarea de activităţi în locuri cu grad ridicat de risc în prestarea activităţii sau 

care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fizice sau pot produce daune sănătăţii 

persoanei. 

 

       Capitolul II - Domeniile în care se pot presta activităţi în folosul comunităţii 

      Art.3. Activitatea în folosul comunităţii se va presta în cadrul  

Compartimentului  gospodarire si servicii administrative  în următoarele domenii: 

  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. 

   

 

         Capitolul III.  Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii. 



 

                    Drepturi şi obligaţii 

       Art.4. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se dispune de către primar 

în executarea mandatului emis şi comunicat de instanţa de judecată împreună cu 

dispozitivul hotărârii. 

     Art.5. Contravenienţii obligaţi la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii 

prin mandatele de executare vor fi invitaţi la sediul Primariei Frâncesti,  în vederea 

executării mandatului. 

     Art.6. (1). În executarea mandatului, , primarul stabileşte de îndată, conţinutul 

activităţii ce urmează să fie prestată de către contravenient, condiţiile în care acesta 

execută sancţiunea, precum şi programul de lucru. 

    (2). Identificarea locaţiilor de desfăşurare a activităţilor precum şi evaluarea 

calitativă a lucrărilor efectuate se vor efectua de către primarul comunei  Frâncesti 

prin  persoana desemnată cu ducerea la indeplinire . 

   (3). Contravenientul va semna un angajament prin care va lua cunoştinţă despre 

conţinutul mandatului precum şi de programul de lucru în vederea executării 

numărului de ore de muncă în folosul comunităţii stabilit de către instanţa de 

judecată. 

    (4). Persoana desemnată are obligaţia să comunice Primarului Comunei 

Frâncesti situaţia aparută pe parcursul efectuării muncii de căre contravenienţi 

precum şi confirmarea executării mandatului. 

      Art.7. (1) Persoana desemnată cu  urmarirea indeplinirii actiunilor stabilite in 

vederea   executarii sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii, va efectua instructajul individual privind securitatea şi sănătatea în 

muncă şi P.S.I. şi va ţine evidenţa orelor de muncă prestate. 

     (2) Logistica necesară (uneltele şi echipamentul de protecţie) în vederea 

desfăşurării activităţilor, va fi asigurată de către institutia in cadrul careia isi 

desfasoara activitatea. 

     Art.8. (1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută 

după programul de muncă al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore 

şi 300 de ore, de maximum 3 ore/zi, iar în zilele nelucrătoare 6-8 ore/zi, în 

condiţiile în care este posibilă supravegherea activităţii contravenientului.  

(2) În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancţiunea în 

fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea supravegherii activităţii acestuia, 

durata maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore/zi. 

      Art.9. Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii se asigură de către d-nul viceprimar, cu sprijinul Poliţiei Locale.  

    Art.10. Primarul comunei Frâncesti  va comunica instanţei emitente a 

mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii 

data începerii executării, întreruperea executării sau / şi refuzul de a executa 

mandatul. 

       Art.11. (1) În cazul neprezentării de trei ori succesiv, nemotivat a persoanei 

obligate a executa sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se 

consideră întreruptă executarea sancţiunii şi se va comunica în scris judecătoriei. 



    (2) Se consideră absenţă motivată, aceea întemeiată pe considerente medicale şi 

justificată cu acte doveditoare. 

    Art.12. Viceprimarul comunei Frâncesti si persoana desemnată in urmărirea 

indeplinirii activitatilor,  va păstra evidenţa mandatelor executate, a celor aflate în 

executare precum şi a celor neexecutate. 

 

                Capitolul IV. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii în cazul minorului 

 

     Art.13. Prestarea de activităţi în folosul comunităţii poate fi efectuată de către 

minorii  care la data savarsirii faptelor au indeplinit varsta de 16 ani. 

     Art.14.(1) Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activităţi care comportă 

riscuri sau este susceptibilă să îi afecteze educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau 

dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale. 

    (2) Dispoziţiile art. 6 şi 7 se aplică în mod corespunzător.  

   Art.15.(1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută 

după programul şcolar al contravenientului, maxim 3 ore/zi, iar în zilele 

nelucrătoare 6 ore/zi, în condiţiile în care este posibilă supravegherea activităţii 

contravenientului.  

   (2) În cazul în care contravenientul minor are posibilitatea să execute sancţiunea 

în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a supravegherii 

acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 6 ore/zi. 

 

                          Capitolul V. Sancţiuni 

    Art.16. Primarul comunei Frâncești, poate cere instanţei de judecată înlocuirea 

sancţiunii cu aceea a amenzii, în cazul în care contravenientul cu rea voinţă nu se 

prezintă în vederea executării sancţiunii, în condiţiile art. 21 din O.U. nr. 55/2002 

actualizată. 

                             Capitolul VI. Dispoziţii finale 

     Art. 17. Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va desfăşura cu respectarea 

legislaţiei privind protecţia muncii şi P.S.I.  

     Art. 18. Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a 

sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii sau dacă în timpul 

executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii intervine o 

hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, cu 

executare, sancţiunea contravenţională nu se mai execută. 

  

   

        INITIATOR PROIECT,                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                  PRIMAR                                   SECRETAR GENERAL 

  PARASCHIV DANIEL FLORIN           ELENA GABRIELA LĂZAR 
 


