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PROIECT DE HOTARARE 

 

Consiliul Local al comunei Clinceni, judetul Ilfov, având în vedere : 

• Referatul de  motivare si  aprobare   al Primarului comunei Clinceni, 

•  Raportul de specialitate  intocmit de catre compartimentul de asistenta  sociala din 

cadrul primariei comunei Clinceni, 

•  În baza prevederilor: - art.36, alin.(1) şi (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

•  art.2 şi art.16 din O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei 

activitati in folosul comunitatii, cu modificările şi completările ulterioare; 

•  art.5, lit.c) şi art.9 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; - 

•  Legii nr.286/2009–Codul Penal, referitoare la regimul juridic al obligaţiei de a presta 

muncă neremunerată în folosul comunităţii de către persoanele care au săvârşit 

infracţiuni şi au fost sancţionate într-una dintre următoarele modalităţi neprivative de 

libertate: Înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu muncă în folosul comunităţii 

(art.64), Amânarea aplicării pedepsei [art.85, alin.(2), lit.b)] şi Suspendarea sub 

supraveghere a executării pedepsei [art.93 alin.(3)];  

• - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu 

prevederile:  

• - Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor 

măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; 

- Codului de procedură penală aprobat prin Legea nr.135/2010; 

•  - Legii nr. 252/2013 de organizare şi funcţionare a serviciilor de probaţiune;  

• - HG nr. 604/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 253/2013 

privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;  
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• - H.G nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii 

nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune;  

                În temeiul prevederilor art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind prestarea de activităţi în folosul comunităţii de către 

persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate 

contravențional, cuprins în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Domeniile serviciilor publice în care persoanele care au săvârşit infracţiuni, sau 

persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta activităţi în folosul 

comunităţii, sunt prevăzute la Capitolului II art.3 din Regulament. 

 Art.3. Primarul  comunei Clinceni, prin aparatul de specialitate  va adduce la indeplinire 

oprezenta  hotarare. 

 

 

 

PRIMAR, 

BUDEANU ADRIAN 

 

                                                                                     AVIZ DE LEGALITATE, 

                                                                                           SECRETAR GENERAL 

                                                                                              DOBRE LILIANA 
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R E G U L A M E N T 

privind prestarea de activităţi în folosul comunităţii de către persoanele care au săvârşit 

infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional 

CAPITOLUL I. Dispoziții generale  

Art.1 Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor contravenienţilor, persoane 

fizice, cu domiciliul pe raza comunei Clinceni, pentru care instanţa de judecată a dispus 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinând seama de aptitudinile fizice şi psihice, 

precum şi de nivelul pregătirii profesionale, de la caz la caz. 

 Art.2 La stabilirea conţinutului activităţii în folosul comunităţii aplicate de către instanţa de 

judecată care urmează să fie prestată de către contravenient se va avea în vedere 

pregătirea profesională şi starea sănătăţii acestuia, fiind exceptată prestarea de activități 

în locuri cu grad ridicat de risc în prestarea activității sau care, prin natura lor, pot pricinui 

suferinţe fizice sau pot produce daune sănătăţii persoanei 

CAPITOLUL II. Domeniile în care se poate presta activități în folosul comunității 

 Art.3. Activitatea în folosul comunităţii se va presta sub îndrumarea viceprimarului 

comunei Clinceni si a compartimentului asistenta  sociala  sau de altă persoană 

împuternicită de către primar prin dispoziție, după cum urmează: 

I. Lucrări de salubrizare (altele decât cele care revin în sarcina operatorului de 

salubrizare) 1.Măturatul manual al sectoarelor din domeniul public al comunei, 

conform repartizării pe sectoare şi echipe de lucru 2.Curăţarea rigolelor, şanţurilor, 

grătarelor şi gurilor de canal ce aparţin domeniului public al oraşului 3.Spălarea şi 

stropirea străzilor, trotuarelor şi spaţiilor verzi în sezonul cald 4.Îndepărtarea zăpezii 

de pe trotuare şi împrăştierea de material antiderapant  

II.  Lucrări de încărcare-descărcare a materialelor 1.Încărcarea reziduurilor menajere în 

autovehicule 2.Încărcarea şi descărcarea de balast, nisip, piatră, beton, ciment, pământ, 

moloz în şi din autovehicule 3. Sortat piatră și materiale din piatră  

III. Lucrări de terasamente 1.Săpături manuale de şanţuri, canale şi rigole de scurgere 

2.Decolmatarea şi curăţarea şanţurilor, canalelor şi rigolelor de scurgere a apelor  
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3.Curăţarea şi nivelarea taluzurilor, şanţurilor, canalelor pluviale şi a zonelor adiacente 

acestora 

IV. Igienizarea diferitelor zone din localtate 1.Colectarea deşeurilor depozitate ilegal pe 

malurile râului Ciorogarla/Sabar  şi în zonele periferice ale localitatii   şi încărcarea acestora 

în autovehicule 2.Lucrări de salubrizare a pieţei agroalimentare.  

V. Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi. 1.Plantarea de flori, pomi şi arbuşti ornamentali 

2.Tăierea şi curăţarea arbuştilor şi a ierbii de pe taluzurile canalelor pluviale, a şanţurilor, 

de pe malurile râului Ciorogarla /Sabar şi a altor locuri similare aparţinând domeniului 

public al localitatii  3.Curăţarea, amenajarea spaţiilor verzi şi igienizarea parcurilor 

4.Irigarea spaţiilor verzi 5.Văruirea arborilor şi a bordurilor aferente spaţiilor verzi. 6. 

.Nivelarea şi amenajarea de terase şi taluzuri în vederea plantării de flori, arbori şi arbuşti 

7.Împădurirea unor suprafeţe defrişate şi degradate natural. 

VI.  Amenajarea locurilor de joacă pentru copii. 1.Nivelarea şi curăţarea zonelor ce urmează 

a fi amenajate ca spaţii de joacă pentru copii 2.Turnarea de platforme şi fundaţii din beton 

3.Montarea de mobilier  specific.  

VII. . Lucrări de reparaţii curente şi de întreţinere a imobilelor proprietatea publică şi privată a 

comunei, aflate în administrarea Consiliului Local, a instituţiilor publice şi serviciilor publice 

din subordinea Consiliului Local (instituţii de învăţământ, instituţii sanitare, instituţii de 

cultură)  

VIII. Tăierea şi depozitarea lemnelor de foc.  

CAPITOLUL IIII. Executarea sancțiunii contravenționale a prestării unei activități în folosul 

comunității. Drepturi și obligații. 

 Art.4. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se dispune de către primar în executarea 

mandatului emis şi comunicat de instanţa de judecată împreună cu dispozitivul hotărârii .Primarul 

imputerniceste compartimentul de resort cu supravegherea executarii activitatii respective de 

catre contravenient. 

Art.5. Contravenienţii obligaţi la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii prin mandatele de 

executare vor fi invitaţi la sediul Primăriei comunei Clinceni, în vederea executării mandatului. 

Art.6. (1) În executarea mandatului, se stabileşte de îndată,prin dispozitia Primarului comunei  
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Clinceni,  conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de către contravenient, condiţiile în care 

acesta execută sancţiunea, precum şi programul de lucru precum si supraveghetorul.  

(2) Identificarea locaţiilor de desfăşurare a activităţilor precum şi evaluarea calitativă a lucrărilor 

efectuate se vor efectua de către viceprimarul comunei Clinceni. 

 (3) Contravenientul va fi instruit SSM-PSI in primele 2 ore de activitate, de catre inspectorul de 

specialitate.. Va lua la cunostinta obligatiile ce ii revin, locatia de desfasurare a lucrului  si se va 

stabili programul de lucru In ziua respectiva  nu se va presta nici o alta activitate. 

  . Art.7. (1) Compartimentul de resort va ţine evidenţa orelor de muncă prestate. 

               (2) Uneltele necesare în vederea desfăşurării activităţilor, vor fi asigurate de către 

primaria Clinceni.  

               (3) Echipamentul de protecţie necesare în vederea desfăşurării activităţilor, va fi 

asigurată de către contravenient .  

Art.8. (1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută, pe o durată stabilita  

prin hotararea Instantelor de judecata, în condiţiile  unui program zilnic /sau periodic  in care este 

posibilă supravegherea activităţii contravenientului. (2) În cazul în care contravenientul are 

posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea 

supravegherii activităţii acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore/zi.  

Art.9. Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se asigură 

prin persoane împuternicite în acest sens.  

Art.10. Primarul comunei CLinceni, prin compartimentul de resort, va comunica instanţei emitente 

a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii data începerii 

executării, întreruperea executării sau / şi refuzul de a executa mandatul. 
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Art.11. (1) În cazul neprezentării de trei ori succesiv, nemotivat a persoanei obligate a executa 

sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se consideră întreruptă executarea 

sancţiunii şi se va comunica în scris judecătoriei. 

 (2) Se consideră absenţă motivată, aceea întemeiată pe considerente medicale şi justificată cu 

acte doveditoare.  

Art.12. La compartimentul de resort  se va păstra evidenţa mandatelor executate, a celor aflate 

în executare precum şi a celor neexecutate.  

CAPITOLUL IV. Executarea sancțiunii contravenționale a prestării unei activități în folosul 

comunității în cazul minorului.  

Art.13. Prestarea de activităţi în folosul comunităţii poate fi efectuată de către minorii cu vârsta 

cuprinsă între 16 şi 18 ani. Activitatea se prestează pe o durată cuprinsă între 25 ore și 150 ore. 

Art.14.(1) Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activităţi care comportă riscuri sau este 

susceptibilă să îi afecteze educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, 

spirituale, morale sau sociale. 

 (2) Dispoziţiile art. 6 şi 7 se aplică în mod corespunzător.  

Art.15.(1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul 

şcolar al contravenientului, maxim 3 ore/zi, iar în zilele nelucrătoare 6 ore/zi, în condiţiile în care 

este posibilă supravegherea activităţii contravenientului.  

(2) În cazul în care contravenientul minor are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din 

cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a supravegherii acestuia, durata maximă de 

lucru nu poate depăşi 6 ore/zi.  

CAPITOLUL V. Sancțiuni. 

 Art.16. Primarul comunei Clinceni poate cere instanţei de judecată înlocuirea sancţiunii cu aceea 

a amenzii, în cazul în care contravenientul cu rea voinţă nu se prezintă în vederea executării 

sancţiunii, în condiţiile art. 21 din O.U.G. nr. 55/2002 actualizată.  
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CAPITOLUL VI. Dispoziții finale.  

Art. 17. Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va desfăşura cu respectarea legislaţiei privind 

protecţia muncii şi P.S.I.  

Art. 18. Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii sau dacă în timpul executării sancţiunii prestării unei activităţi în 

folosul comunităţii intervine o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de 

libertate, cu executare, sancţiunea contravenţională nu se mai execută.  

Art. 19. În completarea prezentului regulament se aplica prevederile O.G. nr. 55/2002 privind 

regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității. 
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