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HOTĂRÂREA       Nr. 83                                                                   Data: 21.05.2015 

 

 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea Normelor Metodologice pentru prestarea activităților în folosul comunității 

  

             Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în sedinţă ordinara în data de 21.05.2015 

             Analizand necesitatea stabilirii domeniilor serviciilor publice si locurilor pentru persoanele care vor 

presta activitati in folosul comunitatii ca urmare a unor hotarari judecatoresti definitive; 

             Avand in vedere  prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale O.G. nr. 55/2002 privind privind regimul juridic al sanctiunilor 

prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Codului Penal 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

             Vǎzând Raportul de specialitate nr. 19373 /20.05.2015 întocmit  de Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala si Cantina de Ajutor Social şi amendamentul propus de catre consilierii locali; 

             În temeiul art. 36 alin. (1), alin (9); al art. 43 alin. (1); al art. 45 alin. (1); al art.61 alin.(2); al art.115 

alin.(1) lit.b) şi al art. 117 lit. a) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare si ale art. 43, art. 47 alin. (1) din O.G. nr. 35 din 2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

             Art.1. Se aprobă Normele Metodologice pentru prestarea de activitati in folosul comunitatii, conform 

Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

             Art. 2. Contravaloarea unei ore de munca in folosul comunitatii se stabileste dupa urmatoarea 

formula:salariul minim brut pe tara, stabilit prin actele normative la data transformarii amenzii 

contraventionale in prestarea unor servicii in folosul comunitatii /numarul de ore pentru un program complet 

de lucru. 

             Art.3. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin 

Serviciul Public Local de Asistenta Sociala si Cantina de Ajutor Social si Compartiment Administrativ. 
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Redactat: 5  ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  15 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 15 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Serviciul Public Local de Asistenta Sociala si Cantina de Ajutor Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Hotararea de Consiliul Local nr. 83 din 21.05.2015  

NORME METODOLOGICE 

PENTRU  PRESTAREA DE ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITĂŢII 

Cap. I — Dispozitii Generale 

Art. 1. Sanctiunea contraventională a prestării unei activităţi in folosul comunitătii poate fi aplicată numai de către 

instanţa de judecată. 

Art. 2. Normele metodologice se aplică tuturor  persoanelor fizice, necondiţionat, pentru care instanţa de judecată a 

dispus prestarea unei activităti in folosul comunitătii, ţinând seama de aptitudinile fizice şi psihice, precum şi de nivelul 

pregătirii profesionale, de la caz la caz. 

Art. 3. La stabilirea conţinutului activitaţii in folosul comunitătii aplicate de către instanţa de judecată, care urnează a fi 

prestata de persoana in cauza, se va avea in vedere pregătirea profesională şi starea sănătătii acestuia, fiind exceptată prestarea de 

activităţi in 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 in care se pot presta activităţi in folosul comunităţii. 

Art. 4. Activitatea in folosul comunităţii se poate presta in cadrul Compartimentului Administartiv al  Primăriei 

Municipiului Sacele, in următoarele domenii: 

a). intreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi drumurilor publice; 

b). activităţi in folosul căminelor pentru copii şi bătrâni,  grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi altor aşezăminte social-

culturale. 

c). igienizarea localitatii,efectuarea curateniei in piete,parcuri,cimitire ,zone verzi,baze sportive precum si in alte 

imobile apartinand domeniului public sau privat al municipiului Sacele 

d). efectuarea curateniei pe drumurile publice precum si pe aleile de acces,pietonal si auto 

e). actiuni de desapezire si imprastiere material antiderapant 

f). montarea ,intretinerea si repararea mobilierului stradal 

g). curatirea de vegetatie si resturi menajere a terenurilor virane aflate in proprietatea municipiului 

h). curatarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale 

i). alte activitati de interes si utilitate publica 

Art. 5. Activitatea in folosul comunitătii se poate presta şi in cadrul serviciilor publice concesionate unor 

societăti comerciale cu capital integral sau partial privat, in acest caz ,contravaloarea prestatiilor efectuate virandu-se la 

bugetul  Municipiului Sacele. 

 

Cap. III. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi in folosul comunitatii 

Drepturi şi obligaţii. 

Art. 6. Prestarea unei activităti in folosul comunităţii se dispune de către primar in executarea mandatului emis 

şi comunicat de instanţa de judecată impreună cu dispozitivul hotărârii. 

Art. 7. In executarea mandatului, primarul stabileşte, de indată, conţinutul activităţii ce urrnează să fie prestată de 

persoana in cauza, condiţiile in care acesta execută sancţiunea, precum şi prograrnul de lucru, notificand despre măsurile luate 

unitatea la care se va presta activitatea. 

Art. 8. Sancţiunea prestării unei activităţi in folosul comunităţii se execută după programul de muncă al persoanei in 

cauza, maxim 3 ore/zi, iar in zilele nelucrătoare 6-8 ore/zi, in condiţiile in care este posibilă supravegherea activitătii 

persoanei in cauza. In cazul in care acesta are posibilitatea să execute sancţiunea in fiecare zi din cursul săptămânii, cu 

asigurarea corespunzătoare a supravegherii activităţii acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore/zi. 



Art. 9. Evidenta si supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi in folosul comunităţii se asigură de către 

primar, prin persoane imputernicite in acest sens, prin dispozitie ,cu sprijinul unităţii de Politie Locala a Municipiului Sacele. 

          Art. 10. Unitatea din domeniul serviciului public concesionat la care persoana in cauza execută sanctiunea 

este obligată, la cererea prirnarului, să comunice datele şi inforrnaţiile solicitate cu p rivire la executarea 

sanctiunii. 

          Art. 11. Persoana in cauza se prezintă în termen de rnaxim trei zile de la primirea mandatului, la primarul 

rnunicipiului Sacele, pentru luarea in evidentă şi executarea sanctiunii.  

          Art. 12. Evidenta sanctiunilor aplicate şi a executării sancţiunilor se asigură de către Prirnar, prin serviciile 

subordonate. 

 

           Cap. IV. Executarea sancţiunii contraventionale a prestării unei activităti in folosul comunităţii in 

cazul minorului. 

 

Art. 13. Prestarea de activităti în folosul comunitătii poate fi efectuata şi de către minorii cu vărsta cuprinsă 

intre 16 şi 18 ani. 

Art. 14. Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activităti care comportă riscuri sau este susceptibila să îi 

afecteze educatia ori să ii dăuneze sănătătii sau dezvoltării sale mentale, spirituale, morale sau sociale. 

Dispozitiile art. 7 se aplică in mod corespunzător. 

Art. 15. Sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunităţii se executa după programul  şcolar al 

minorului, maxim 3 ore/zi, iar in zilele nelucrătoare 6 ore/zi, in conditiile in care este posibilă supravegherea 

activităţii acestuia. In cazul in care rninorul are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul 

săptărnânii, cu asigurarea corespunzătoare a supravegherii activităţii acestuia, durata maximă de lucru nu poate 

depăşi 6 ore/zi. 

 

Cap. V. Sancţiuni. 

Art. 16. Primarul/conducerea unitatii/unitatea de politie locala la care persoana in cauza are obligaţia sa 

se prezinte şi să presteze activitatea in folosul comunitătii pot cere instantei de judecata inlocuirea acestei 

sanctiuni cu sanctiunea amenzii, în cazul în care persoana in cauza, cu rea vointă, nu se prezintă la primar pentru 

luarea în evidentă şi executarea sanctiunii. 

Cap. VI. Dispoziţii finale. 

Art. 17. Executarea unei activităti in folosul comunitătii se efectuează cu respectarea normelor de 

protectie a muncii. 

Art. 18. Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sanctiunii prestării unei activităţi 

in folosul comunitătii sau dacă in timpul executării sancţiunii prestării unei activităti in folosul comunitătii 

intervine o hotărare definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, cu executare, sancţiunea 

contravenţională nu se mai execută. 

Art. 19. Prestarea activităţii in folosul comunităţii se va desfăşura cu respectarea legislatiei muncii, a 

legislatiei privind protecţia muncii şi P.S.I. iar contravenientilor li se va asigura, după caz echipament de protecţie. 
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