
           
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
Privește: modificarea HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor 

publice și a locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității la 
nivelul Municipiului Alexandria 

  

  Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în 
sedinţa extraordinară, având în vedere: 
 

 adresa nr.4131/30.01.2020 a SC PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA SRL; 

 referatul de aprobare nr.2902/10.02.2020 a Primarului municipiului Alexandria; 

 raportul de specialitate  nr. 2903/5.02.2020  al Direcţiei Juridic Comercial;  

 avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria;  

 prevederile HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și 

a locurilor în care contravenienții  vor  presta activități în folosul comunității la 

nivelul Municipiului Alexandria; 

 prevederile art.2 și art.16 din  Ordonanța Guvernului nr.55/2002 privind regimul 

juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 prevederile art.9 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.64 din Noul Cod Penal; 

  prevederile art.59 și art.61 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

 prevederile art.136, alin.1 și art.196 alin.1 din OUG nr.57/2019  - Codul Administrativ 

 

In temeiul prevederilor art. 129,  alin.2 lit.d și alin.7, lit.s din OUG nr.57/2019 – Codul 

Adminitrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.I    Se modifică art.2, alin.(1) și (2) din HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea 
domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții  vor  presta activități în 
folosul comunității la nivelul Municipiului Alexandria și va avea următorul cuprins: 

Art.2 (1) Domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități 
în folosul comunității, urmare a înlocuirii sancțiunii amenzii contravenționale cu sancțiunea prestării 
de activițăți în folosul comunității sunt: servicii publice, întreținerea locurilor de agrement, a 
parcurilor, drumurilor, cimitirelor, păstrarea curățeniei, igienizarea localității și desfășurarea de 
activități în folosul creșelor  și a altor așezăminte culturale. 



(2) Contravenienții, în baza mandatului de executare emis de către instanța de judecată și a 
dispoziției Primarului Municipiului Alexandria de stabilire a conținutului ativității ce urmează a fi 
prestată, vor presta activități în folosul comunității în cadrul Administrației Domeniului Public 
Alexandria, SC Administrația Străzilor Construcții Edilitare  Alexandria SRL, Direcției de Asistență 
Socială Alexandria, SC Piețe și Târguri Alexandria SRL.” 

Art.II    Celelalte prevederi ale   HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor 
serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții  vor  presta activități în folosul 
comunității la nivelul Municipiului Alexandria, rămân neschimbate.   

Art.III Prin grija Secretarului general al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre 
va fi transmisă  Instituţiei Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, 
Primarului Municipiului Alexandria, Administrației  Domeniului Public Alexandria,  
S.C.Administrația Străzilor Construcții Edilitare SRL Alexandria, Direcției de Asistență 
Socială Alexandria, SC Adminitrația Străzilor Construcții Edilitare Alexandria SRL, SC Piețe 
și Târguri Alexandria  SRL, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
 
 
 

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 CONSILIER                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                       Gina Curea                                                                        SECRETAR GENERAL, 
        Alexandru Răzvan Ceciu 
 
 
 
 
 
 

               ALEXANDRIA 
Nr. 47/  14  februarie 2020 



ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr.2902/5.02.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind  modificarea HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și 
a locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității la nivelul 

Municipiului Alexandria 
 
 

   Cadrul legal pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii a fost creat de 
Ordonanța Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități 
în folosul comunității, cu modificările și 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.  

 Potrivit acestei ordonanțe, 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.  

Totodată, munca în folosul comunității se prestează și în temeiul art.64 din Noul Cod 
penal. 

Prin HCL nr.178/29.05.2014 s-a aprobat stabilirea domeniilor serviciilor publice și a 
locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității la nivelul Municipiului 
Alexandria, însă  se impune modificarea acestei hotărâri având în vedere că la nivelul 
Municipiului Alexandria activitatea în folosul comunității poate fi prestată și în cadrul SC PIEȚE 
ȘI TÂRGURI SRL, societate a Consiliului Local al Municipiului Alexandria care gestionează 
activități din sfera celor stabilite pentru efectuarea muncii în folosul comunității. 
 

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1) din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ al Romaniei, propun următorul proiect de hotarare   modificarea HCL 
nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care 
contravenienții vor presta activități în folosul comunității la nivelul Municipiului Alexandria 
          

Proiectul de hotarare va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria. 

 

 

Primar,  

 Victor Drăgușin 
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  JUDETUL TELEORMAN 

  PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 

  Nr.2903/5.02.2020 

 

  

RAPORT  DE SPECIALITATE 

 priveste  modificarea HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor 

serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții  vor  presta activități în folosul 

comunității la nivelul Municipiului Alexandria 

 

 

 1. NECESITATEA  

 Prin Referatul de aprobare nr.2902/5.02.2020, Primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii şi aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 

nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care 

contravenienții  vor  presta activități în folosul comunității la nivelul Municipiului Alexandria , 

având în vedere că potrivit  prevederilor art.16 din Ordonanța Guvernului nr.55/2002 privind 

regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliul local stabilește prin hotărâre domeniile  serviciilor publice și 

locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității. 

  

2. OPORTUNITATEA 

Sancțiunea prestării unei munci în folosul comunității 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.  

 Potrivit acestei ordonanțe, 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.  

Prin HCL nr.178/29.05.2014  s-au stabilit domeniile serviciilor publice și a locurilor în care 

contravenienții vor presta activitați în folosul comunității la nivelul Municipiului Alexandria, însă 

se impune modificarea acesteia, având în vedere că în categoria activităților în folosul comunității 

sunt și activități gestionate de către SC PIEȚE ȘI TÂRGURI SRL, societate a Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria. 
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3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

 prevederile HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a 

locurilor în care contravenienții  vor  presta activități în folosul comunității la nivelul 

Municipiului Alexandria; 

 prevederile art.2 și art.16 din  Ordonanța Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al 

sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 prevederile art.9 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.64 din Noul Cod Penal; 

  prevederile art. 129,  alin.2 lit.d și alin.7, lit.s din OUG nr.57/2019 – Codul Adminitrativ; 

 prevederile art.136, alin.1 și art.196 alin.1 , prevederile art.59 și art.61 din Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Avand în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare, că este necesară și oportună, s-a intocmit prezentul proiect de hotarare cu privire la 

modificarea HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor 

în care contravenienții  vor  presta activități în folosul comunității la nivelul Municipiului 

Alexandria, proiect de hotărâre care va fi supus spre dezbatere și aprobare  Consiliului Local al 

municipiului Alexandria. 

  

 

   

DIRECTOR EXECUTIV, 

Postumia Chesnoiu 
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