MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 1/03.01.2012

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi
Raportul de Specialitate comun al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 şi Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Sector 6;
Având în vedere dispoziţiile art. 2 şi art. 16 din Ordonanţa nr. 55/2002 privind
regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii;
În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, după cum urmează:
• întreţinere locuri de agrement, parcuri, drumuri;
• acţiuni de deszăpezire;
• întreţinere şi activităţi de curăţenie în grădiniţe, spitale, şcoli, creşe, centre de
plasament pentru copii şi bătrâni;
• alte aşezăminte social-culturale.
(2) Acţiunile în folosul comunităţii vor fi coordonate de reprezentanţi ai Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Administraţiei Domeniului
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.
Art. 2. Se aprobă procedura de lucru privind stabilirea domeniilor serviciilor
publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, conform
Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană
Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se va face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică
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Cadrul legal pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii îl constituie Ordonanţa
nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi
închisorii contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art.15 din respectiva ordonanţă, sancţiunea prestării unei activităţi în folosul
comunităţii se pune în executare de către instanţa care a pronunţat hotărârea, prin emiterea unui
mandat de executare, care va conţine durata şi natura activităţii ce urmează a fi prestată de
contravenient.
O copie de pe dispozitivul hotărârii însoţită de mandatul de executare va fi comunicată şi
Primăriei sector 6 în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravenientul.
Aşa cum este prevăzut în art.16, Consiliul local sector 6 stabileşte prin hotărâre, potrivit
art.2, domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenientul va presta activitatea în
folosul comunităţii.
Potrivit art.17 din actul normativ menţionat, Primarul sectorului 6, prin reprezentanţii
desemnaţi de acesta din cadrul Adminsitraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, şcolilor şi grădiniţelor din comunitatea
locală, este cel căruia îi revine obligaţia de a duce la îndeplinire mandatul de executare, stabilind
conţinutul activităţii ce urmează a fi prestată de contravenient, condiţiile de muncă şi programul
de lucru, ţinând cont de pregătirea profesională şi starea de sănătate a contravenientului. Totodată
Primarul sectorului 6, prin aceeaşi reprezentanţi, are obligaţia să nu repartizeze minorul la
prestarea unei activităţi care comportă riscuri sau este susceptibilă să-i afecteze educaţia, să-i
dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.
Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se aplică numai dacă există
acordul contravenientului, după programul de muncă sau după programul şcolar al acestuia
(întrucât măsura poate fi dispusă şi în cazul minorului care a împlinit vârsta de 16 ani) pe o durată
cuprinsă între 50 şi 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi.
De asemenea, în cazul în care contravenientul are posibilitatea, iar autoritaea publică locală, prin
persoanele împuternicite poate asigura supravegherea activităţii contravenientului, sancţiunea se
poate executa zilinic, durata maximă de lucru neputând depăşi un număr de 8 ore pe zi.
Supravegherea executării sancţiunii prestării activităţii în folosul comunităţii se asigură de
către Primarul sectorului 6, prin reprezentanţii desemnaţi de acesta cu sprijinul unităţii de poliţie
în a cărei rază teritorială se execută sancţiunea.
Conform prevederilor art. 2 din Ordonanţa nr. 55/2002, activitatea derulată de
contravenient în folosul comunităţii, se prestează în domeniul următoarelor servicii publice de pe
raza sectorului 6:
-întreţinere locuri de agrement, parcuri, drumuri;
-acţiuni de deszăpezire;
-întreţinere şi activităţi de curăţenie în grădiniţe, spitale, şcoli, creşe, centre de plasament
pentru copii şi bătrâni;

-alte aşezăminte social-culturale.
De repartizarea efectivă la muncă a contravenienţilor, supravegherea acestora, efectuarea
protecţiei muncii (conform art.17 alin.5 din Ordonanţa sus menţionată), precum şi de rezolvarea
oricăror probleme ce pot apărea în timpul efectuării pedepsei, se vor ocupa reprezentanţii din
cadrul autorităţii administraţiei publice locale desemnaţi de Primarul sectorului 6.
De asemenea, reprezentanţii desemnaţi vor identifica norme orientative de muncă,
facilitând astfel exercitarea controlului, la diferite interval de timp, conform prevederilor art.19
alin.(3) din Ordonanţă.
Reprezentanţii desemnaţi pot solicita sprijinul organelor de poliţie, pe perioada efectuării
activităţilor de contravenienţi, dacă situaţia impune acest lucru.
Aşa cum prevede art.21 alin.(1) din Ordonanţă, în cazul în care contravenientul, cu rea
voinţă, nu se prezintă pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executare
după începerea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle, la sesizarea reprezentanţilor
desemnaţi de către Primarul sectorului 6, unde contravenientul avea obligaţia să se prezinte şi să
presteze activitatea, judecătoria poate înlocui această sancţiune cu sancţiunea închisorii
contravenţionale, dacă actul normativ de stabilire a contravenţiei prevede această sancţiune.
După efectuarea orelor prevăzute în mandatul de executare al contravenientului,
reprezentanţii desemnaţi de către Primarul sectorului 6, au obligaţia de a înştiinţa în scris instanţa
care a emis mandatul, cu privire la executarea sancţiunii şi va elibera contravenientului un act în
acest sens.
Drept pentru care, propun spre aprobarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti, prezentul proiect de hotărâre.
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Prin Raportul de Specialitate se susţine stabilirea domeniilor serviciilor
publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii
pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor, păstrarea
curăţeniei şi igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi în folosul căminelor
pentru copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al
altor aşezăminte social-culturale.
În consecinţă supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6
proiectul de hotarâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii.
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