
  

                                       

                                 
                           

 

 

privind aprobarea regulamentului privind prestarea de activități de către contravenienți, în 

folosul comunității, la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava  

 

 Având în vedere prevederile : 

 

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. b), lit. g), lit. m) lit. n), raportate la cele 

ale art. 155 alin. (1) lit. (d), combinat cu alin. (5) lit. c), art. 197-199, art. 240 și art. 243 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 5 alin.(1) lit. c) și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 2, art.13, art. 16 și art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al 

sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 24 din 15.03.2022 inițiat de primarul comunei Horodniceni 

însoțit de:  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 1005 din 

15.03.2022 ;  

b) raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1006 din 15.03.2022;  

c) avizul comisiei de specialitate  a Consiliului Local Horodniceni;  

   în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

    Art. 1. - Se aprobă „Regulamentul privind prestarea de către contravenienți a activităților în folosul 

comunității la nivelul comunei Horodniceni” , în conformitate cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

    Art. 2.  - Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătorești privind sancțiunea prestării unei activități în 

folosul comunității, a mandatului de executare și a confirmării executării integrale a sancțiunii, 

compartimentul impozite și taxe va opera stingerea obligațiilor fiscale, reprezentând amenzile pentru care 

contravenienții au prestat activități în folosul comunității. 

 

    Art. 3.   - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la 
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sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format 

electronic, la pagina de internet,  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/.  

 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 07 aprilie 2022  

Nr. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din 
data de 07.04.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu un număr de: 11 voturi ,,pentru,,; 0 Voturi ,,împotrivă,,; 0 ,,abțineri,, din numărul total de 
13 consilieri în funcție și 11 consilieri locali prezenți la ședință. 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  

 
 ……………….…………………… 

 

Contrasemnează pentru legalitate : 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

HORODNICENI , 
 

….…………………………............... 

Luiza-Maria MITROFAN  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/


Anexa  
La Hotărârea nr. 26   din 07 aprilie 2022 

 
REGULAMENTUL PRIVIND PRESTAREA DE ACTIVITĂȚI 

DE CĂTRE CONTRAVENIENȚI, ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 
 

Capitolul  I 
Dispoziții generale 

 
         Art. 1. - Sancțiunea contravențională a prestării unei activități în folosul comunității poate fi 
aplicata numai de către instanța de judecată.  
 
        Art. 2. -  Dispozițiile prezentului Regulament se aplică tuturor contravenienților persoane fizice, 
cu domiciliul pe raza comunei HORODNICENI, pentru care instanța 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 instanța de 
judecată, care urmează sa fie prestata de către contravenient, se va avea în vedere pregătirea 
profesională și starea de sănătate a acestuia, fiind exceptată prestarea activității în locuri cu un grad 
ridicat de risc în efectuarea activității sau care, prin natura lor, pot pricinui suferințe fizice sau pot 
produce daune sănătății persoanei.  

 
Capitolul II 

Domeniile în care se poate presta activitate în folosul comunității 
 

         Art. 4. -  Activitatea, munca neremunerată în folosul comunității se va presta în cadrul Primăriei 
comunei Horodniceni, în următoarele domenii:  

a)  întreținerea și înfrumusețarea  satului Horodniceni  (terenuri de sport, căminul cultural, 
primăria, postul de poliție, biserica, monumentele eroilor, grădinițe și școli);  

b) întreținerea și înfrumusețarea  satelor Mihăiești, Rotopănești, Botești, Brădățel (căminul 
cultural, biserica,  monumentul eroilor, punctul sanitar, școli, terenuri de sport ):  

c)  întreținerea în zona cimitirelor  din toate satele satele comunei Horodniceni;  
d)  curățirea manuală a albiilor pârâurilor din comună; 
e) curățirea vegetației lemnoase și ierboase aflate pe marginea drumului  comunal și 

județean, a străzilor și intrărilor din comună;  
f) salubrizarea  satelor din comună;  

 
Capitolul  III 

Executarea sancțiunii contravenționale a prestării unei activități în 
folosul comunității. Drepturi și obligații 

 
          Art. 5. - Prestarea unei activități în folosul comunității se dispune de către primarul comunei 
prin dispoziție în executarea mandatului emis și comunicat de instanța de judecată împreună cu 
dispozitivul hotărârii.  
 
         Art. 6. - În executarea mandatului, primarul comunei stabilește, de îndată, conținutul activității 
ce urmează să fie prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea, precum și 
programul de lucru.  
 
         Art. 7. - Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul 
de muncă al contravenientului, maximum 2 ore/zi, iar în zilele nelucrătoare 6-8 ore/zi, în condițiile în 
care este posibilă supravegherea activității contravenientului. În cazul în care contravenientul are 
posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare 
a supravegherii activității acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăși 8 ore/zi.  
 
         Art. 8. -  Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se 
asigură de primar, prin persoane împuternicite prin dispoziție.  



 
          
  
         Art. 9. - Contravenientul se prezintă in termen de maxim 3 zile de la primirea mandatului la 
primarul comunei Horodniceni  pentru luarea in evidență și executarea sancțiunii.  
 
         Art. 10. - (1) In cazul neprezentării de trei ori succesiv, nemotivat, a persoanei obligate a 
executa sancțiunea prestării unei activități in folosul comunității, se considera întreruptă executarea 
sancțiunii și se va comunica în scris judecătoriei. .  

(2) Se consideră absență motivată, aceea întemeiată pe considerente medicale și justificată 
cu acte doveditoare .  
 
          Art. 11. - Evidența sancțiunilor aplicate și a executării sancțiunilor se asigură prin consemnarea 
într-un registru întocmit în acest sens, în grija primarului, prin persoanele împuternicite în acest sens 
prin dispoziție.  

 
Capitolul IV 

Executarea sancțiunii contravenționale a prestării unei activități în 
folosul comunității în cazul minorului 

 
          Art. 12. -  Prestarea de activități în folosul comunității poate fi efectuată și de către minorii cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.  
 
          Art. 13. - Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este 
susceptibilă să îi afecteze educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, 
spirituale, morale sau sociale, dispozițiile art. 7 se aplică în mod corespunzător.  
 
          Art. 14. - Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul 
de școală al contravenientului, maximum 3 ore/zi, iar în zilele nelucrătoare 6 ore/zi, în condițiile în 
care este posibilă supravegherea activității contravenientului. În cazul în care contravenientul minor 
are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea 
corespunzătoare a supravegherii activității acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăși 6 ore/zi.  

 
Capitolul  V 
Sancțiuni 

Art.15. - Primarul/conducerea activității la care contravenientul are obligația să se prezinte și 
să presteze activitatea în folosul comunității pot cere instanței de judecata înlocuirea acestei sancțiuni 
cu sancțiunea amenzii, in cazul în care contravenientul, cu rea voință, nu se prezintă la primarul 
comunei  pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii.  

Capitolul VI  
Dispoziții finale 

 
Art. 16. - Prestarea activității în folosul comunității se va desfășura cu respectarea legislației 

muncii, a legislației privind protecția muncii și P.S.I.  
 
         Art. 17. -  Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancțiunii prestării 
unei activități în folosul comunității sau dacă în timpul executării sancțiunii prestării unei activități în 
folosul comunității intervine o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, 
cu executare, sancțiunea contravențională sau executarea muncii neremunerate în folosul comunității 
nu se mai execută.  
          

Art. 18. - Prezentul Regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 55 
2002, cu  dispozițiile organelor și instituțiilor competente și alte acte normative incidente. 

 
Președinte de ședință,                                                             Secretar general,  


