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HOTARAREA NR. 14/30.04.2015 

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au  
săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii,  

ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată. 

 
 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.04.2015 
Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Stefanestii de Jos; 
- Referatul de specialitate al compartimentului Asistenţă Socială si Autoritate Tutelara; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 
- prevederile Legii nr. 286/2009 – Lege privind Codul Penal, referitoare la regimul 

juridic al obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii de către 
persoanele care au săvârşit infracţiuni şi au fost sancţionate într-una dintre 
următoarele modalităţi neprivative de libertate : Înlocuirea pedepsei amenzii 
neexutate cu muncă în folosul comunităţii (art. 64), Amânarea aplicării pedepsei [art. 
85 alin. (2) lit.b)] şi Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei [art. 93 alin. 
(3)] ; 

- prevederile art. 36 alin. (9) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. – Se aprobă domeniile serviciilor publice şi locurile în care persoanele care au săvârşit 
infracţiuni vor presta activităţi în folosul comunităţii, astfel : 
 a) Primaria comunei Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 116, activitati: 
  - activitati de intretinere si amenajare spatii verzi; 
  - activitati gospodaresti (curatenie, amenajare curte, parcuri, locuri de joaca); 
  - intretinere/reconditionare mobilier. 
 b) Scoala Generala, sos Stefanesti nr. 147, activitati: 
  - activitati de intretinere/reconditionare mobilier; 
  - activitati de curatire a incintei; 
  - insotire copii in activitati recreative sau educative; 
  - supravegherea traversarii strazii de catre copii la inceperea/terminarea orelor 
de curs; 
 c) Baza sportiva, str. Stadionului nr. 1, activitati: 
  - activitati de intretinere/reconditionare mobilier; 
  - activitati de curatire a incintei; 
  - activitati de intretinere a gazonului, tribune, parcari. 
 



 
Art.2. – Programul de munca, precum si normele privind executarea de activitati in folosul 
comunitatii sunt cele stabilite potrivit legii si Regulamentului prevazut in anexa nr. 1 – parte 
integranta din prezenta hotarare, cu normele de munca corespunzatoare serviciilor. 
Art.3. – Persoana responsabila de punerea în executare a muncii neremunerate în folosul 
comunităţii, din partea primariei comunei Stefanestii de Jos, este dl. Serban Constantin, seful 
biroului de Politie Locala. 
Art.4. – Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari in conditiile legii. 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                                  SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 12 
 
Cu un numar de ___12___ voturi “pentru” din 14 consilieri in functie 

 



 
ANEXA NR 1 LA HCL NR. 14/30.04.2015  

 
 

Regulament privind prestarea de către contravenienţi de activităţi în 
folosul comunităţii 

 
Cap. I. Dispoziţii generale 
 
Art. 1. Sancţiunea contravenţională a prestătii unei activităţi în folosul comunităţii poate fi 
aplicată numai de către instanţa de judecată.  
Art. 2. Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică tuturor contravenienţilor persoane 
fizice, necondiţionat, pentru care instanşa 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. 3. La stabilirea conţinutului activităţii în folosul comunităţii aplicate de către instanţa de 
judecată, care urmează a fi prestată de contravenient, se va avea în vedere pregătirea 
profesională şi starea de sănătate a acestuia, fiind exceptată prestarea activităţii în locuri cu 
un grad ridicat de risc în efectuarea activităţii sau care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe 
fizice sau pot produce daune sănătăţii persoanei.  
 
Cap.II. Domeniile în care se poate presta activităţi în folosul comunităţii 
 
 Art. 4. Activitatea în folosul comunităţii se poate presta în cadrul Primăriei comunei 
Stefanestii de Jos, în următoarele domenii : 
a) întreţinerea locurilor de agrement, a bazei sportive, a spaţiilor verzi şi a drumurilor publice;  
b) curăţirea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor virane aflate în domeniul 
public sau privat al comunei Stefanestii de Jos;  
c) văruirea pomilor de pe raza comunei;  
d) efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun muncă calificată;  
e) curăţarea rigolelor străzilor;  
f) decolmatarea de pâraie, canale, şanţuri, poduri şi podeţe;  
g) păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii; 
h) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor şi accesului instituţiilor din comună; 
i) intretinere/reconditionare mobilier in cadrul primariei/scolii/bazei sportive din comuna 
Stefanestii de Jos; 
j) supravegherea traversarii strazii de catre copii la inceperea/terminarea orelor de curs; 
  
 
Cap. III. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii. Drepturi şi obligatii  
 
Art. 5.(1) In executarea mandatului primarul/viceprimarul stabileste de indata continutul 
activitatii ce urmeaza sa fie prestata de contravenient, conditiile in care acesta executa 
sanctiunea, precum si programul de lucru, incunostintand despre masurile luate unitatea la 
care se va presta activitatea. 
 (2) La stabilirea continutului activitatii ce urmeaza sa fie prestata de contravenient 
primarul/viceprimarul va avea in vedere pregatirea profesionala si starea sanatatii acestuia, 
atestate prin acte eliberate in conditiile legii.  



(3) Este interzisa stabilirea pentru contravenient a prestarii de activitati in locuri cu un grad 
ridicat de risc in prestarea activitatii, precum si in locuri periculoase ori care, prin natura lor, 
pot pricinui suferinte fizice sau pot produce daune sanatatii persoanei.  
(4) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa cu respectarea 
normelor de protectie a muncii, P.S.I, legislatia muncii, iar contravenientilor li se vor asigura, 
dupa caz, echipamente de protectie. 
(5) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa dupa programul de 
lucru al contravenientului, maxim 3 ore/zi, iar in zilele nelucratoare 6-8 ore/zi, in conditiile in 
care este posibila supravegherea activitatii contraveninentului. In cazul in care 
contravenientul are posibilitatea sa execute sanctiunea in fiecare zi din cursul saptamanii, cu 
asigurarea corespunzatoare a supravegherii activitatii acestuia, durata maxima de lucru nu 
poate depasi 8 ore/zi. 
Art. 6 (1) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii poate fi aplicata si 
minorilor, daca la data savarsirii faptei au implinit varsta de 16 ani. Activitatea se presteaza 
pe o durata cuprinsa intre 25 de ore si 150 de ore.  
(2) Este interzisa obligarea minorului la prestarea unei activitati care comporta riscuri sau 
este susceptibila sa ii afecteze educatia ori sa ii dauneze sanatatii sau dezvoltarii sale fizice, 
mentale, spirituale, morale sau sociale. 
(3) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa dupa programul scolar 
al contraveninentului, maxim 3 ore/zi, iar in zilele nelucratoare 6 ore/zi, in conditiile in care 
este posibila supravegherea activitatii contravenientului. In cazul in care contravenientul 
minor are posibilitatea sa execute sanctiunea in fiecare zi din cursul saptamanii, cu asigurarea 
corespunzatoare a supravegherii activitatii acestuia, durata maxima de lucru nu poate depasi 6 
ore/zi. 
(4) Primarul/viceprimarul, in executarea obligatiei de a aduce la indeplinire mandatul de 
executare, stabileste continutul activitatii, conditiile in care aceasta se realizeaza si programul 
de lucru al minorului, asigurand aplicarea efectiva a prevederilor alin. (2).  
Art.7. (1) Supravegherea executarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii se 
asigura de catre primarul localitatii, prin intermediul sefului biroului de Politie Locala, cu 
sprijinul unitatii de politie, in a caror raza teritoriala se executa sanctiunea. 
 (2) Repartizarea sarcinilor si coordonarea actiunilor intreprinse de persoanele imputernicite 
de primar, precum si modalitatile de acordare a sprijinului de catre unitatile de politie in 
vederea supravegherii executarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii se 
realizeaza in baza unui program de supraveghere si control intocmit de primar, cu acordul 
unitatii de politie in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta contravenientul. 
Cate un exemplar al programului ramane in evidenta autoritatii locale si a unitatii de politie 
competente teritorial.  
(3) Prestarea activitatii in folosul comunitatii se executa pe baza unor norme orientative de 
munca stabilite de primar, care sa faca posibila exercitarea controlului, la diferite intervale de 
timp, de catre cei imputerniciti cu supravegherea executarii sanctiunii.  
Art.8. (1) Contravenientul se prezinta de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la primirea 
mandatului de executare, la primarul unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are 
domiciliul sau resedinta, pentru luarea in evidenta si executarea sanctiunii.  
(2) Inceperea executarii sanctiunii constand in prestarea unei activitati in folosul comunitatii 
se face in cel mult 5 zile de la primirea mandatului de executare.  
(3) Primarul are obligatia sa asigure evidenta sanctiunilor aplicate contravenientilor si a 
executarii sanctiunilor, in conditiile prezentei ordonante.  
Art.9. In cazul in care contravenientul, cu rea vointa, nu se prezinta la primar pentru luarea in 
evidenta si executarea sanctiunii, se sustrage de la executarea sanctiunii dupa inceperea 
activitatii sau nu isi indeplineste indatoririle ce ii revin la locul de munca, judecatoria, la 



sesizarea primarului, a unitatii de politie sau a conducerii unitatii la care contravenientul avea 
obligatia sa se prezinte si sa presteze activitatea in folosul comunitatii, poate inlocui aceasta 
sanctiune cu sanctiunea amenzii.  
Art.10. Impotriva masurilor luate cu privire la continutul activitatii, la conditiile in care se 
realizeaza, precum si la modul in care se exercita supravegherea contravenientul poate face 
plangere, care se depune la primar sau, dupa caz, la unitatea de politie de care apartine 
agentul insarcinat cu supravegherea activitatii. Plangerea impreuna cu actul de verificare a 
aspectelor sesizate se inainteaza, in termen de 5 zile de la inregistrare, judecatoriei in a carei 
circumscriptie se executa sanctiunea.  
Art. 11. (1) Plangerea se solutioneaza in termen de 10 zile de la primirea acesteia.  
(2) In cazul in care instanta constata ca plangerea este intemeiata, dispune, dupa caz, 
schimbarea activitatii sau a masurilor de supraveghere.  
(3) Hotararea instantei de judecata este irevocabila si se comunica primarului sau unitatii de 
politie la care contravenientul a depus plangerea, precum si contravenientului. 
Art. 12. Daca, pana la punerea in executare a mandatului de executare a sanctiunii prestarii 
unei activitati in folosul comunitatii sau daca in timpul executarii sanctiunii prestarii unei 
activitati in folosul comunitatii intervine o hotarare definitive de condamnare la o pedeapsa 
privative de libertate, cu executare, sanctiunea contraventionala nu se mai executa. 
 
 
 
PRIMAR,                                                                                                     SECRETAR, 
 
A. RABABOC                                                                                              I. TUDOR 

 
 
 
 
 
 


