
HOTARAREA NR.193 
PRIVIND STABILIREA LOCULUI ŞI A DOMENIILOR ÎN CARE CONTRAVENIENŢII 

VOR PRESTA ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara, 
legal constituita, din data de 05 septembrie 2011; 
 Examinand proiectul de hotarare privind stabilirea locului şi a domeniilor în care 
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Servicii Publice SA Tulcea înregistrat sub nr. 
21403/02.09.2011; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/16.08.2002 privind regimul juridic al 
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, modificată şi completată ulterior; 

- prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi 
completată ulterior; 

         In conformitate cu prevederile art.36, al.(9) din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1) şi (6) si art.49 alin. (1) şi (2) din Legea nr.215/2001 republicata 
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Activitatea de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii de către 
contravenienţi se va desfăşura în cadrul SC Servicii Publice SA, în următoarele domeni: 

- întreţinere şi curăţare a spaţiilor verzi; 
- măturat şi întreţinere căi publice; 
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 

de polei şi îngheţ; 
- gestionare animale fără stăpân. 

Art.2 Tariful pentru prestarea activităţii în folosul comunităţii este de 3.94 lei/oră brut, 
respectiv 3 lei /oră net. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se imputerniceste Primarul 
municipiului Tulcea, dr. Ing. Hogea Constantin. 

Art.4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 14 voturi ale consilierilor. 
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