ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.6
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care
contravenienţii vor presta muncă în folosul comunităţii
Consiliul local al comunei Valea Lunga, judeţul Alba, întrunit în sedinţa ordinară din data
de 28.01.2016,
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care
contravenienţii vor presta muncă în folosul comunităţii;
- raportul de specialitate nr.134/20.01.2016, al viceprimarului comunei Valea Lunga,
privind necesitatea aprobării proiectului de hotărâre privind stabilirea serviciilor publice şi a
locurilor în care contravenienţii vor presta muncă în folosul comunităţii - înlocuirea amenzii,
neachitate, cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul
comunităţii;
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului local,
Având în vedere prevederile:
- art.2 şi art.16 din Ordonanţa de Guvern nr.55/16.08.2002, privind regimul juridic al
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.9 alin.3 -5 raportat la dispoziţiile art.9 alin.1 şi 2 din O.G.nr. 2/2001, privind regimul
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin.(1) şi art.119 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
În temeniul art. 45 alin. (1) si art 115 alin. (1) din legea nr. 215/2001 republicată ,
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care persoanele fizice vor
presta activităţi în folosul comunităţii pe raza comunei Valea Lunga, conform anexei nr.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţi a unor
activităţi în folosul comunităţii, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul si
viceprimarul comunei Valea Lunga şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
comunei Valea Lunga.
Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, Primarului comunei Valea
Lunga, Postului de Poliţie Valea Lunga şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Valea Lunga.

VALEA LUNGĂ, 28.01.2016

Preşedinte de şedinţă
Petrianu Ovidiu Stefan

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care
contravenienţii vor presta muncă în folosul comunităţii

Consiliul local al comunei Valea Lunga, judeţul Alba, întrunit în sedinţa ordinară din data
de 28.01.2016,
Luând în dezbatere:
- raportul de specialitate nr.134/20.01.2016, al viceprimarului comunei Valea Lunga,
privind necesitatea aprobării proiectului de hotărâre privind stabilirea serviciilor publice şi a
locurilor în care contravenienţii vor presta muncă în folosul comunităţii - înlocuirea amenzii,
neachitate, cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul
comunităţii;
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului local,
Având în vedere prevederile:
- art.2 şi art.16 din Ordonanţa de Guvern nr.55/16.08.2002, privind regimul juridic al
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.9 alin.3 -5 raportat la dispoziţiile art.9 alin.1 şi 2 din O.G.nr. 2/2001, privind regimul
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin.(1) şi art.119 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
În temeniul art. 45 alin. (1) si art 115 alin. (1) din legea nr. 215/2001 republicată ,
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare :
HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care persoanele fizice vor
presta activităţi în folosul comunităţii pe raza comunei Valea Lunga, conform anexei nr.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţi a unor
activităţi în folosul comunităţii, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul si
viceprimarul comunei Valea Lunga şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
comunei Valea Lunga.
Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, Primarului comunei Valea
Lunga, Postului de Poliţie Valea Lunga şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Valea Lunga.

VALEA LUNGĂ, 20.01.2016

Initiator-primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lunga
Banea Kinga Katalina

