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HOTARAREA NR. 51 

Privitoare la: "Aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care 
contravenientii vor putea presta activitati in folosul comunitatii" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit sedinta extraordinara astazi 
27.06.2019, la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr.28/28.03.2019 domnul consilier local Traistaru Ion 
a fost ales presedinte de sedinta, 

A vand in vedere expunerea de motive a primarului orasului Brezoi, 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
orasului Brezoi, raportul de specialitate nr. 3618/18.06.2019 intocmit de 
Compartimentul Protectia Mediului si Spatii Verzi, prin care se propune aprobarea 
domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor putea presta 
activitati in folosul comunitatii. 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul 
orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de raportul de 
specialitate mai sus mentionat. 

În temeiul prevederilor O.G.nr.55/2002, privind regimul juridic al 
sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii, O.G. nr.2/2001, privind 
regimul juridic al contraventiilor, Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala 
in administratia· publica 



In baza art.36 alin.(9) si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu un nr. de 15 voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Art.1: Se aproba domeniile serviciilor publice si locurile in care 
contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii, pe raza administrativ
teritoriala a orasului Brezoi, astfel: 

a) efectuarea si mentinerea curateniei si 1g1emzarea orasului si 
institutiilor administratiei publice locale; 

b) curatatul arborilor; 
c) intretinerea spatiilor verzi; 
d) deszapezirea trotuarelor, pe timp de iarna; 
e) desfasurarea de activitati in folosul gradinitelor, scolilor, spitalelor 

si al altor asezaminte social-culturale; 
f) prestarea altor activitati aflate in concordanta cu pregatirea 

profesionala a contravenientilor, in limita posibilitatilor. 

Art.2: Evidenta si supravegherea persoanelor prevazut la art.1 se va face prin 
Compartimentul Protectia Mediului si Spatii Verzi. 

Art.3: Primarul orasului si Compartimentul Juridic vor urmari ducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

ArtA: Prezenta hotarare se va afisa pe pagina web primariabrezoi.ro, precum 
si la sediul Primariei orasului Brezoi si se va comunica astfel : 

- Institutiei Prefectului; 
-Primarului orasului Brezoi; 
- Compartimentului Juridic; 
- Compartimentului Protectia Mediului si Spatii Verzi; 
- Compartimentului Relatii Publice in vederea aducerii la cunostinta 

publica, prin afisare 
Brezoi, la 27 iunie 2019 

Contrasemneaza pentru legalitate 
SECRETAR, 

Sandu Nic:~ _J,_ 


