
                                              
 
 
 
 

R O M Â N I A  
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

                                            Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 
 

HOTĂRÂREA  Nr.  4/2017 
 

        Privitor la : aprobarea pe domenii privind serviciile publice şi locurile în care contravenienţii 
vor presta activităţi în folosul comunităţii, în comuna Lăcusteni 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 27.02.2017, la care participă un nr. de 9 consilieri locali din nr. total de 9 în funcţie. 
 Văzând că  d-nul. consilier DSCĂLU ŞTEFAN, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru 
lunile ianuarie, februarie şi martie 2017. 
  
             AVÂND în vedere: 
             Expunerea de motive nr. 588/07.02.2017, prezentata de d-nul BOCŞARU COSMIN, 
primar al comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 

        Raportul de specialitate nr. 587/07.02.2017, al secretarului comunei Lăcusteni, prin 
care propune aprobarea pe domenii privind serviciile publice şi locurile în care contravenienţii 
vor presta activităţi în folosul comunităţii; 
             Avizul comisiilor de specialitate care propune admiterea proiectului de hotărâre şi 
raportul nr.799 din 24.02.2017, de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 
localităţii; 
             In conformitate cu prevederile art. 2, 16 din O.G. nr. 55/2002, privind regimul juridic 
al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii, coroborate cu art. 36 alin. (1),(9) 
şi art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata cu 
modificările si completările ulterioare; 
             In temeiul art. 115, lit. b) din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, 
republicata cu modificările si completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi „pentru”, adoptă 
următoarea: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă domeniile serviciilor publice și locurile în care se vor presta activități 
în folosul comunității, după cum urmează : 

1. Lucrări de salubrizare zilnică a comunei Lăcusteni: 
- decolmatat şanţuri şi rigole; 
- curăţat şanţuri şi rigole; 
- curăţat vegetaţia de pe şanţurile de evacuare a apei şi pe zona de protecţie a 

şanţurilor; 
- încărcat gunoiul şi transportat la rampa de gunoi; 
- completare terasamente canale marginale; 
- taluzarea canalelor marginale; 

2. Curăţat podeţe şi tuburi de pe drumurile publice locale; 
3. Întreţinerea drumurilor săteşti, împrăştiat balastul şi materialele de întreţinere; 
4. Întreţinerea pajiştei comunale; 
5. Deblocări drumuri săteşti de zăpadă de zăpadă şi gheaţă şanţuri şi podeţe, instituţii 

publice, căi de acces la persoanele vârstnice şi cu handicap care nu au susţinători legali. 
6. Diverse lucrări ce pot apărea pe moment.  

 
 
 



 
 
          Art.2.Programul de muncă precum și normele de executarea de activități în folosul 
comunității sunt cele stabilite potrivit legii și Regulamentului prevăzut în anexa nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3.  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei Lăcusteni, 
prin compartimentele de specialitate  
          Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea, pentru controlul 
legalităţii, primarului şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul 
propriu, prin grija secretarului comunei. 
             
          Lăcusteni,  27.02.2017 
 
                               
 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           Contrasemnează:   
               DASCĂLU ŞTEFAN     SECRETAR,    
                      BRĂNESCU ADRIAN              
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                            Anexa la hcl nr.4 din 27.02.2017 
 
 
CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI 
JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

REGULAMENT PRIVIND PRESTAREA DE ACTIVITĂȚI 
ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

 
Cap.I Dispoziții generale 
 
Art.1 Sancțiunea contravențională a prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată 
numai de către instant de judecată. 
Art.2 Dispozițiile prezentului Regulament se aplică tuturor contravenienților persoane fizice, 
necondiționat, pentru care instant de judecată a dispus prestarea unei activități în folosul 
comunității, ținând seama de aptitudinile fizice și psihice, precum și de nivelul pregătirii 
profesionale, de la caz la caz. 
Art.3 La stabilirea conținutului activității în folosul comunității aplicate de către instant de 
judecată, care urmează a fi prestată de contravenient, se va avea în vedere pregătirea profesională 
și starea sănătății acestuia, fiind exceptată prestarea de activități în locuri cu grad ridicat de risc în 
efectuarea activității sau care, prin natural or, pot pricinui suferințe fizice sau pot produce daune 
sănătății persoanei. 
 
Cap.II- Domeniile în care se pot presta activități în folosul comunității. 
 
Art.4 Activitatea în folosul comunității se poate presta pe raza comunei Lăcusteni în următoarele 
domenii : 

1. Lucrări de salubrizare zilnică a comunei: 
a. decolmatat şanţuri şi rigole; 
b. curăţat şanţuri şi rigole; 
c. curăţat vegetaţia de pe şanţurile de evacuare a apei şi pe zona de protecţie a 

şanţurilor; 
d. încărcat gunoiul şi transportat la rampa de gunoi; 
e. completare terasamente canale marginale; 
f. taluzarea canalelor marginale; 

2. Curăţat podeţe şi tuburi de pe drumurile publice; 
3. Întreţinerea drumurilor săteşti, împrăştiat balastul şi materialele de întreţinere; 
4. Întreţinerea pajiştei comunale; 
5. Deblocări drumuri săteşti de zăpadă de zăpadă şi gheaţă şanţuri şi podeţe, instituţii 

publice, căi de acces la persoanele vârstnice şi cu handicap care nu au susţinători legali . 
6. Diverse lucrări ce pot apărea pe moment.  
 

Art.5 Activitatea în folosul comunității se poate presta și în cadrul serviciilor publice concesionate 
unor societăți comerciale cu capital integral sau partial privat, contravalaoarea prestațiilor efectuate 
se virează la bugetul comunei Lăcusteni. 
 
Cap.III. Executarea sancțiunii contravenționale 
 
Art.6 Prestarea unei activități în folosul comunității se dispune de către primar în executarea 
mandatului emis și comunicat de instant de judecată împreună cu dispozitivul hotărârii. 
Art.7 În executarea mandatului, primarul stabilește, de îndată, conținutul activității ce urmează să 
fie prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea, precum și programul de 
lucru, încunoștințând despre măsurile luate unitatea la care va presta activitatea. 
Art.8 Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se asigură 
de către viceprimarul comunei. 



   Art.9  Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul de 
muncă ori, după caz, programul şcolar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore şi 
300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi.  
 Art.10 În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din 
cursul saptămânii, iar autorităţile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura 
supravegherea activităţii contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depaşsi 8 ore pe zi. 
 Art.11 Evidența sancțiunilor aplicate și a executării sancțiunilor se asigură de către Primar prin 
serviciile subordinate. 
 
Cap.IV Sancțiuni 
 
Art.10 Primarul poate cere instanței de judecată înlocuirea acestei sancțiuni cu sancțiunea amenzii, 
în cazul în care contravenientul, cu rea voință nu se prezintă la primar pentru luarea în evidență a 
sancșiunii. 
 
Cap. V Dispoziții finale 
 
Art.11 Executarea unei activități în folosul comunității se efectuează cu respectarea normelor de 
protecția muncii și PSI, contravenienților li se vor asigura, după caz echipamente de protectie. 
 
 
                                              Lăcusteni,  27.02.2017 
 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           Contrasemnează:   
               DASCĂLU ŞTEFAN     SECRETAR,    
         BRĂNESCU ADRIAN               


	             Expunerea de motive nr. 588/07.02.2017, prezentata de d-nul BOCŞARU COSMIN, primar al comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;

