ROMÂNIA
JUDEłUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienŃii vor presta
activităŃi în folosul comunităŃii, conform O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sancŃiunilor
prestării unei activităŃii în folosul comunităŃii
Consiliul local al comunei Hârtop, judeŃul Suceava, având in vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul Grădinariu Toader, primar al comunei Hârtop, judeŃul
Suceava, înregistrată cu nr.1958 din 17.05.2013 şi raportul de specialitate înregistrat cu nr.2028 din
23.05.2013;
- raportul de avizare al Comisiei, pentru administraŃia publica locala, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetăŃenilor;
- În conformitate cu prevederile art. 2, art. 16, din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancŃiunilor
prestării unei activităŃi în folosul comunităŃii; art. 5 alin. 2, lit. c, art. 9 din O.G. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenŃiilor,
- În temeiul prevederilor art. 36 alin 6 lit. a pct. 19, alin 9 şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
HOTARASTE :
Art. 1. Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienŃii vor presta activităŃi în
folosul comunităŃii, urmare a înlocuirii sancŃiunii de amendă contravenŃională cu sancŃiunea prestării de
activităŃi în folosul comunităŃii, şi anume: servicii publice, întreŃinere drumuri, şanŃuri, păstrarea curăŃeniei şi
igienizarea localităŃii şi instituŃiilor publice de pe raza comunei conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinŃa publica, prin grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinŃa,
HreŃcanu Ion

Hârtop 27.06.2013
Nr.21

Contrasemnează :
Secretar comună,
Elena COSTAN

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Hârtop nr.21 din 27.06.2013
Domeniile serviciilor publice, locurile şi lucrările contravenienŃii vor presta activităŃi în folosul comunităŃii, conform
O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sancŃiunilor prestării unei activităŃii în folosul comunităŃii
1. PrestaŃiile care vor fi efectuate de contravenienŃi in folosul comunităŃii urmare a înlocuirii sancŃiunii amendă cu
sancŃiunea prestării unei activităŃi în folosul comunităŃii cuprind următoarele lucrări:
Nr.
crt.
1.

Domeniile serviciilor publice, locurile
de prestare a muncii in folosul
comunităŃii
ÎntreŃinere baza sportiva com.Hartop

2.

Lucrări de curăŃare manuala a albiilor
pârâurilor de pe raza comunei Hârtop

3.

Lucrări de întreŃinere in zona cimitirului in
com. Hârtop

4.

ÎntreŃinere zona centrala a comunei
Hârtop, primărie, dispensar uman,
şcoala, post politie, after school
Lucrări de întreŃinere a centrului vechi din
comuna Hârtop Biserica, cămin cultural,
şcoala nr. 2

5.

AcŃiuni si masuri întreprinse
Tuns iarba, curăŃat de buruieni, împrăştiat muşuroaie
Îndepărtarea vegetaŃiei specifice, crescute in albia pârâurilor,
îndepărtarea gunoaielor depozitate in aceste zone, decolmatare,
săpături manuale.
Îndepărtarea mărăcinişurilor, a resturilor vegetale, deşeurilor
întreŃinerea gardurilor, deszăpezire în perioada de iarnă
Îndepărtarea resturilor vegetale,gunoaielor, tuns iarbă, întreŃinerea
gardurilor, plantare de arbuşti, flori, întreŃinerea acostamentelor,
deszăpeziri în perioada de iarnă
Îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, întreŃinerea
acostamentelor, vopsirea si reparaŃia gardurilor, CurăŃarea
şanŃurilor de scurgere a apei rezultate din ploi si zăpezi,
deszăpeziri în perioada de iarnă
Îndepărtare mâlului si a altor resturi ramase in aceste zone ca
urmare a scurgerii apei rezultate din precipitaŃii, curăŃarea resturilor
vegetale uscatele, cosit, îndepărtat gunoaie

7.

Lucrări de întreŃinere a acostamentului pe
lungimea drumurilor comunale si a
drumului judeŃean 208 C, aflate pe raza
com. Hârtop.

8.

ÎntreŃinerea şanŃurilor de scurgere a apei
de pe raza com. Hârtop

Îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a gunoaielor,
săpături manuale la şanŃuri şi rigole

9.

ÎntreŃinerea in sezonul rece a drumurilor
comunale si a celui judeŃean de pe raza
comunei Hârtop.
ÎntreŃinerea arborilor şi arbuştilor de pe
domeniul public al comunei.

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice si manuale,
împrăştierea manuală a materialelor antiderapante.

ÎntreŃinerea drumurilor comunale
modernizate prin betonare de pe raza
comunei Hârtop.
Lucrări de gospodărire comunală

Îndepărtarea gunoaielor prin măturare, menŃinerea curata a
drumurilor

10
11.
12

CurăŃarea arborilor şi arbuştilor de pe domeniul public al comunei.

Diferite lucrări de gospodărire comunala necesare în timpul anului:
tăiat lemne pentru centrala termica, cosit, curăŃat arbuşti, săpat în
funcŃie de necesităŃi

2. SancŃiunea prestării unei activitatea in folosul comunităŃii se executa cu respectarea normelor de protecŃie
a muncii.

