HOTĂRÂREA NR. 151
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii,
persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24 septembrie 2015, legal constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi
a locurilor în care contravenienţii, persoane fizice, vor presta activităţi în folosul
comunităţii, proiect din iniţiativa viceprimarului;
Luând în discuţie Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea
înregistrată sub nr. 24011/14.09.2015 şi Coraportul întocmit de Direcţia Administraţie
Publică Locală şi Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat
sub nr. 24012/14.09.2015;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Tulcea;
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49 alin.
(1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii,
persoane fizice, vor executa sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii,
după cum urmează:
a) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în pieţe,
parcuri şi zonele de agrement;
b) întreţinerea curăţeniei şi acţiuni de deszăpezire în parcările publice;
c) curăţarea spaţiilor verzi de pe aliniamentele stradale aflate în domeniul public al
Municipiului Tulcea;
d) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în Cimitirul
Eternitatea I, Cimitirul Eternitatea II, Stadionul Delta şi în Stadionul Cosma Zaiţ;
e) alte lucrări de orice fel în folosul comunităţii pe raza administrativ-teritorială a
Municipiului Tulcea.
Art. 2. Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va face în cadrul
S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea.
Art. 3. Evidenţa şi supravegherea contravenienţilor se va face prin grija Direcţiei de
Poliţie Locală a Municipiului Tulcea, în baza unui program.
Art. 4. Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţi a
activităţilor în folosul comunităţii prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 5. Contravaloarea unei ore de muncă în folosul comunităţii se stabileşte după
următoarea formulă: salariul minim brut pe ţară/numărul de ore pentru un program
complet de lucru stabilit prin actele normative în vigoare la data transformării amenzii
contravenţionale în prestarea unor servicii în folosul comunităţii.
Art. 6. Contravaloarea prestaţiilor efectuate de către contravenienţi se virează la
bugetul local al Municipiului Tulcea.
Art. 7. Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind transformarea
amenzii, Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice va opera stingerea
obligaţiilor fiscale reprezentând amenzile pentru care contravenienţii vor presta activităţi
în folosul comunităţii.
Art. 8. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice prevederi
contrare.
Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul
Municipiului Tulcea, Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcţia de Poliţie Locală şi
S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea.
Art. 10. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri
locali prezenţi.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr.BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
CHISTRUGĂ Corneliu Petre

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 151/24.09.2015

REGULAMENT
PRIVIND PRESTAREA DE CĂTRE CONTRAVENIENŢI
A ACTIVITĂŢILOR ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
Art. 1. Sancţiunea contravenţională a prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate
fi aplicată numai de instanţa de judecată.
Art. 2. Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor contravenienţilor, persoane
fizice care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Tulcea, 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.
CAPITOLUL II. Domeniile în care se pot presta activităţi în folosul comunităţii
Art. 3. Activitatea de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
de către contravenienţi, persoane fizice, se va desfăşura în cadrul S.C. Servicii Publice S.A., în
următoarele domenii şi locuri:
a) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în pieţe, parcuri şi
zonele de agrement;
b) întreţinerea curăţeniei şi acţiuni de deszăpezire în parcările publice;
c) curăţarea spaţiilor verzi de pe aliniamentele stradale aflate în domeniul public al
Municipiului Tulcea;
d) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în Cimitirul
Eternitatea I, Cimitirul Eternitatea II, Stadionul Delta şi Stadionul Cosma Zaiţ;
e) alte lucrări de orice fel în folosul comunităţii pe raza administrativ-teritorială a
Municipiului Tulcea.
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. După primirea copiei de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti, însoţită de
mandatul de executare, Direcţia Administraţie Publică Locală întocmeşte de îndată un referat,
care va sta la baza emiterii dispoziţiei primarului privind conţinutul activităţii ce urmează să fie
prestată de contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul de
lucru.

Art. 6. La stabilirea conţinutului activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient se
va avea în vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii acestuia, atestate prin acte eliberate
în condiţiile legii.
Art. 7. Dispoziţia primarului prin care se stabileşte conţinutul activităţii ce urmează să fie
prestată de contravenient, condiţiile de executare şi programul de lucru se comunică de îndată
contravenientului, Direcţiei de Poliţie Locală şi S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea.
Art. 8. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după
programul de muncă al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 şi 300 de ore, de
maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi. În cazul în care contravenientul
are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii şi se poate asigura
supravegherea corespunzătoare a activităţii acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8
ore pe zi.
Art. 9. Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
se asigură de către Direcţia de Poliţie Locală, în baza unui program.
Art. 10. Contravenientul se prezintă de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la primirea
mandatului de executare, la Direcţia de Poliţie Locală Tulcea pentru luarea în evidenţă şi
executarea sancţiunii.
Art. 11. Direcţia de Poliţie Locală Tulcea are obligaţia să asigure evidenţa sancţiunilor
aplicate contravenienţilor şi a executării sancţiunilor.
Art. 12. S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea va comunica lunar Direcţiei de Poliţie Locală
din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea date şi informaţii privind executarea sancţiunilor de către
contravenienţi.
CAPITOLUL IV. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi
în folosul comunităţii în cazul minorului
Art. 13. Activitatea în folosul comunităţii poate fi efectuată şi de către minorii cu vârsta
cuprinsă între 16 şi 18 ani. Activitatea se prestează pe o durată cuprinsă între 25 de ore şi 150
de ore.
Art. 14. 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.
Art. 15. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după
programul şcolar al contravenientului, maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de
6 ore pe zi. În cazul în care contravenientul minor are posibilitatea să execute sancţiunea în
fiecare zi din cursul săptămânii şi se poate asigura supravegherea corespunzătoare a activităţii
acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 6 ore pe zi.
CAPITOLUL V. Sancţiuni
Art. 16. În cazul în care contravenientul, cu rea-voinţă, nu se prezintă la Direcţia de
Poliţie Locală Tulcea pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, se sustrage de la
executarea sancţiunii după începerea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la
locul de muncă, judecătoria, la sesizarea Direcţiei de Poliţie Locală, poate înlocui această
sancţiune cu sancţiunea amenzii.
CAPITOLUL VI. Dispoziţii finale

Art. 17. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută cu
respectarea normelor de protecţie a muncii.
Art. 18. Executarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se prescrie în
termen de 2 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat
sancţiunea.
Art. 19. 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 a intervenit o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă
privativă de libertate, cu executare, sancţiunea contravenţională nu se mai execută.
Art. 20. La finalul executării sancţiunii, Direcţia de Poliţie Locală va înştiinţa în scris
instanţa de judecată care a emis mandatul cu privire la executarea sancţiunii şi va elibera
contravenientului un act în acest sens.

