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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice i a locurilor în care  
contravenien ii vor presta activită i în folosul comunită ii 

la nivelul Municipiului Alexandria 
 
 

   Cadrul legal pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii a fost creat de 
Ordonan a Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sanc iunii prestării 
unei activită i în folosul comunită ii, cu modificările i completările ulterioare. 

Această sancţiune a fost instituită pentru a complini într-un mod eficient sfera sancţiunilor 
contravenţionale şi pentru a permite realizarea scopului acestora, de aducere la ordine a regulilor 
de conduită în colectivitatea socială, inclusiv pentru contravenienţii lipsiţi de resurse materiale.  

Pentru ca acest scop să fie realizat este însă necesară conştientizarea sa de către toţi 
reprezentanţii autorităţilor implicate în procedura aplicării şi respectiv executării sancţiunii 
prestării unei activităţi în folosul comunităţii, reprezentanţi care trebuie să urmărească, cu 
respectarea regulilor şi termenelor prevăzute de actele normative menţionate, executarea 
sancţiunilor contravenţionale, iar atunci când constată că neplata amenzilor se datorează lipsei de 
mijloace băneşti, să recurgă la această procedură.  

 Potrivit acestei ordonan e, activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul 
serviciilor publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor, 
păstrarea curăţeniei, igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi în folosul căminelor pentru 
copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte 
social-culturale iar domeniile şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul 
comunităţii sunt stabilite de către Consiliul local prin hotărâre.  

O copie de pe dispozitivul hotărării însoţită de mandatul de executare, se comunică 
primarului unităţii administrativ-teritoriale şi unităţii de poliţie în a căror rază teritorială işi are 
domiciliul sau reşedinţa contravenientul, precum şi contravenientului, primarul 
având obliga ia să aducă la îndeplinire mandatul de executare emis de instanţă, stabilind de 
îndată conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient, condi iile în care acesta 
execută sanc iunea, precum şi programul de lucru, încuno tin ând despre măsurile luate 
unitatea la care se va presta activitatea. 

 Apreciez ca propunerea de mai sus este in conformitate cu prevederile legale, aceasta fiind 
necesara si oportuna si  in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 
elaborarea de catre Direcţia Administratie Publica Locala a unui   proiect de hotarare cu privire la 
stabilirea domeniilor serviciilor publice i a locurilor în care contravenien ii vor presta 
activită ii în folosul comunită ii la nivelul Municipiului Alexandria. 
 
         Proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documenta ie, va fi prezentat spre dezbaterea 

i aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 
 

 

 

Primar,  

 Victor Drăgu in 


