ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA NR. 8/2020

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au fost
sancționate contravențional sau care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă
neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată, pe
raza unității administrativ-teritoriale Leliceni, județul Harghita
Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 19.02.2020,
convocată prin Dispoziţia primarului nr. 46/2020.
Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 6146/2020 al Compartimentului
contabilitate-finanțe, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
Referat de aprobare nr. 10/2020 al primarului Comunei Leliceni, din cadrul aparatului propriu
al consiliului local Leliceni
-

Având în vedere avizul favorabil ale comisiilor pentru:



activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport;



activități economico-financiare, juridică și de disciplină;



agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

Luând în considerare art.9 aliniatul (3) din O.G. 2/2001 modificată si completată prin
art. unic din Legea nr 352/21.07.2006
Ținând cont de art.51, art.52, alin.2, art.57 art.61 din Legea nr.253/2013 privind
executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse
de organele judiciare în cursul procesului penal;
Având în vedere prevederile art. 15, alin.(4), art. 17 si art. 19 din O.G. nr. 55/2002
privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități in folosul comunității, cu
modificările si completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art. 61, art. 64, art. 85 alin (2) litera b) și art. 93 aliniatul (3)
din Legea 286/2009 Noul Cod Penal.
Constatând aducerea la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre prin afișaj conform
prevederile art. 7 alin.(1) și (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia public, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. (d), alin.7, lit.(b), art.139 alin.1 şi ale art.243 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă domeniile serviciilor publice şi locurile în care persoanele care au
săvârşit infracţiuni vor presta activităţi în folosul comunităţii, după cum urmează:
Activităţi de curăţenie şi întreţinere spaţii verzi în şcoli, grădiniţa, primărie şi în jurul
acestora;
• Lucrări de zugrăveli, vopsitorie, dulgherie şi zidărie la şcoală şi alte instituţii publice Cămine Culturale
• Curăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultate din ploi şi zăpezi, îndepărtarea
resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a gunoaielor,
• Spargerea lemnelor si stocarea lor la şcoală şi primărie;
• Decolmatarea şanturilor, rigolelor şi canalelor de preluare a apelor fluviale din
domeniul public si privat din comuna Leliceni;
• Lucrări de întreţinere acostamentului pe lungimea drumurilor comunale şi judeţene,
aflate pe raza comunei Leliceni;
Art.2. Programul de muncă precum şi normele privind executarea de activităţi în folosul
comunităţii sunt cele stabilite potrivit art 3 din O.G. nr. 55/2002
Art.3. Contravaloarea unei ore de muncă în folosul comunităţii se stabileşte după
următoarea formulă: salariul minim brut pe ţară/numărul de ore pentru un program complet de
lucru, stabilite prin actele normative în vigoare la data transformării amenzii contravenţionale
în prestarea unor servicii în folosul comunităţii.
Art.4. Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind sancţiunea prestării unei
sancţiunii, Compartimentul contabilitate-finanțe, impozite și taxe va opera stingerea
obligaţiilor fiscale, reprezentând amenzile pentru care contravenienţii au prestat activităţi în
folosul comunităţii.
Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestata in termenul si condițiile Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei
Leliceni, prin Compartimentul de contabilitate-finanțe, impozite și taxe din cadrul aparatului
de specialitate al primarului și vor fi transmise persoanelor și instituţiilor interesate de
secretarul general al comunei.
Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică:
a) Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului Comunei Leliceni D-lui Keresztes Balázs
d) Serviciului de Probațiune Harghita
•

Președinte de ședință,
Sándor Ferenc

Contrasemnează pentru legalitate,
delegat cu atribuții de secretar general al comunei,
Kedves Ibolya

Nr.8
Adoptată în ședința din data de 19 februarie 2020
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție

