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ROMÂNIA             

JUDEȚUL SĂLAJ                                                     

COMUNA CRASNA                

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.12. 
Din data de 21.02.2017.  

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care 

contravenienții vor presta activități în folosul comunității 
 

 

Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj, întrunit în ședința ordinară, în 

exercitrea atribuțiilor sale; 

                   Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Crasna, înregistrată sub numărul 

1050/14.02.2017 privind stabilirea domenilor serviciilor publice și locul în care 

contravenienții vor presta activități în folosul comunității; 

- Raportul viceprimarului înregistrat sub numărul 1051/14.02.2017, privind 

stabilirea domenilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta 

activități în folosul comunității 

- Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

- Prevederile Ordonanței de Guvern nr.55 din 16 august 2002, privind regimul 

juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii 

contravenționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin (9), art.45 alin(1) și art.115 alin. (1) 

litera “ b”, alin.(3, 5-7) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

     Art.1. Se aprobă activitățile în folosul comunității care se vor presta în comuna 

Crasna de către contravenienți cărora li se înlocuiește pedeapsa amenzii 

contravenționale cu obligația la prestarea unor activități lucrative, după cum urmează: 

- intreținerea stării de curățenie în parcurile din com. Crasna 

- intretinerea curățeniei străzilor și ulițelor de pe domeniul public din  comuna 

Crasna 

- intreținerea acostamentului pe lungimea drumurilor comunale și județene aflate 

pe raza comunei Crasna 

- intreținerea zonei centrale a comunei (a parcurilor, școli, primărie, spital, 

cămine culturale) 

- curățirea vegetației uscate și resturile menajere a terenurilor virane aflate în 

proprietatea comunei Crasna 

- curățirea zăpezii de pe străzile din comuna Crasna 
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- curățirea albiei pâraielor de pe raza comunei Crasna 

- alte lucrări care se pot ivi pe parcursul executării mandatului ( în funcție de 

anotimp) 

  Art.2.Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contavenienți de 

activități în folosul comunității potrivit prevederilor Anexei, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul  comunei 

Crasna. 

Art.4. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act 

administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 

privind contenciosul administrativ. 

Art. 5. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului -  judeţul Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment impozite și taxe locale, înregistrare vehicule; 

- Site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosarul ședinție. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              

      Kiss Istvan                                                Contrasemnează: 

                                       SECRETARUL comunei,           

                                                           Lazar Veturia 


