
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOȘANI 
COMUNA ADĂȘENI 

CONSILIUL LOCAL  
 
PROIECT  

Nr.20/08.06.2022        
         AVIZAT, 

       SECRETAR COMUNA ADĂȘENI 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor  

în care contravenienţii, persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADĂȘENI 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) Art. 15, alin. (2), art. 120, alin. (1) şi art. 121, alin. 1 şi alin. (2) din 
Constituţia României, republicată; 

b) Art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) Art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) Art. 20, art. 21, art. 27, art. 29 şi art. 30 din Legea cadru a descentralizării 

nr. 195/2006 ; 
e) Art. 9 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

f) art. 2, art. 16 şi art. 17 din OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al 
sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
 

 realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii 

Consiliului Local privind privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a 
locurilor în care contravenienţii, persoane fizice, vor presta activităţi în folosul 

comunităţii, în contextul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi care a făcut obiectul : 

a) publicării pe pagina de internet la adresa : www.adaseni.ro; 



b) afişării la Primărie, în spaţiul accesibil publicului ; 
 

 luând act de : 
a) expunerea de motive a Primarului Comunei Adășeni, înregistrat sub nr. 

1391/08.06.2022; 
b) raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei, înregistrat sub nr. 1392/08.06.2022; 

c) rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 

 în temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. b) din OG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificӑrile şi completӑrile 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 parcuri, drumuri, spaţii verzi, zone de agrement, locuri de joacă; 

b) păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii; 
c) activităţi în folosul grădiniţelor şi şcolilor; 

d) alte lucrări de orice fel în folosul comunităţii pe raza administrativ 
teritorială a Comunei Adășeni; 
 

      Art.2. Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţi a 
activităţilor în folosul comunităţii, prevăzut în Anexa nr. 1 , anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3 Primarul Comunei Adășeni va stabili prin dispoziţie condiţiile în care se 

va executa sancţiunea contravenţională, precum şi programul de lucru. 
 

Art. 4 Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţi a 
activităţilor în folosul comunităţii conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă  

din prezenta hotărâre. 
 
Art. 5 Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind sancţiunea 

prestării unei activităti în folosul comunităţii a mandatului de executare şi a 
confirmării executării integrale a sancţiunii, compartimentul de specialitate va 

opera stingerea obligaţiilor fiscale, reprezentând amenzile pentru care 
contravenienţii au prestat activităţi în folosul comunităţii. 



 
Art. 6 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte 

prevederi contrare. 
 

Art. 7 Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Adășeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului Comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Adășeni 
şi prefectului Judeţului Botoșani, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare 

pe pagina de internet www.adaseni.ro 
 

     

                                                                                               
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           

              CONSILIER                                                                                                       
   


