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HOTARAREA NR. 5
privind stabilirea serviciilor publice si a locurilor
in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

Avand in vedere :
Referatul de aprobare al proiectului de hotarare privind stabilirea serviciilor publice si a
locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii ,
Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Coroiesti, judetul Vaslui , inregistrat sub nr. ___________;
Prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al conventiilor cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art. 16 si ale art.2 din Ordonantei Guvernului nr.55/2002 privind regimul
juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art 129, alin.1 si 2, lit. d), alin. 7, ale art. 196, alin.1, lit. a) din
UOG r. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Coroiesti, judetul Vaslui ,
ADOPTA :
Art.1. Se stabilesc domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii persoane
fizice vor executa sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii dupa cum urmeaza :
‐ efectuarea si intretinerea curateniei in comuna ;
‐ igienizarea drumurilor comunale de :plastic,hartie ,carton,etc.;
‐ decolmatarea de santuri si rigole pentru scurgerea apelor pluviale pe drumurile
comunale;
‐ cosirea vegetatiei din santuri si din spatiile verzi din comuna ;
‐ deszapezirea institutiilor din comuna si a drumurilor comunale satesti ;
‐ ingrijirea si curatarea bisericilor si cimitirelor din comuna;
‐ igienizarea puturilor de apa si a statiilor de pompare din comuna ;
‐ igienizarea statiilor de calatori si aparcarilor din satele componente comunei Coroiesti ;
‐ efectuarea si intretinerea curateniei inincinta caminelor culturale;

‐
‐
‐

activitati in folosul gradinitelor si scolilor ;
igienizarea curtilor din cadrul scolilor si gradinitelor din comuna Coroiesti;
taierea si asezarea lemnelor pentru foc in magaziile scolilordin comuna in perioada
rece;
‐ alte lucrari de orice fel in folosul comunitatii pe raza administrativ‐teritoriala a comunei
Coroiesti.
Art.2. Primarul Comunei Coroiesti va stabili prin dispozitie conditiile in care se va executa
sanctiunea contraventionala precum si programul de lucru.
Art.3. Se aproba Regulamentul privind prestarea de catre contravenienti a activitatilor in folosul
comunitatii conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata tututor institutiilor abilitate, prin grija secretarul
comunei Coroiesti si publicata in Monitorul Oficial al primariei .
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