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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii
vor presta activităţi în folosul comunităţii.
EXPUNERE DE MOTIVE: Având în vedere existenţa unor sentinţe civile de tranformare a
sancţiunilor contravenţionale în sancţiuni privind prestarea activităţii în folosul comunităţii, se impune
adoptarea unei hotărâri de consiliu în vederea stabilirii locurilor de desfăşurare a acesteia.
AVÂND ÎN VEDERE:
-Art. 16 din OG 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii;
-Raportul de specialitate nr. 4863 din 18.04.2008 al Direcţiei Ad-ţie Publice locale, JuridicContencios;
-Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări
ale Consiliului local al municipiului Caracal;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Aprobă ca sancţiunea, privind prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, să se
execute în domeniul serviciilor publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcului “ Constantin
Poroineanu “ , păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii precum şi desfăşurarea de activităţi în folosul
Centrului de zi “ Cristina “, Cantinei de Ajutor Social Caracal şi Centrului de Asistenţă Medico- Social
Caracal.
ART. 2. Direcţia Ad-ţie Publică locală, Juridic – Contencios, Centrul de zi „ Cristina „, Cantina de
Ajutor Social Caracal şi Centrul de Asistenta Medico – Social Caracal, vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
ART.3. Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere existenţa unor sentinţe civile de tranformare a sancţiunilor contravenţionale în
sancţiuni privind prestarea activităţii în folosul comunităţii, se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu
în vederea stabilirii locurilor de desfăşurare a acesteia.
Propun ca sancţiunea privind prestarea unei activităţi în folosul comunităţii să se execute în
domeniul serviciilor publice pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcului “ Constantin Poroineanu
“ , păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii precum şi desfăşurarea de activităţi în folosul Centrului de
zi “ Cristina “, Cantinei de Ajutor Social Caracal şi Centrului de Asistenţă Medico- Social Caracal.
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