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  HOTĂRÂREA nr.16 
  din 27 martie 2012                                              

 
              Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care 
contravenienţii ce nu dispun de mijloace materiale şi financiare pentru plata amenzilor 
contravenţionale pot presta activităţi în folosul comunităţii, ca sancţiune dispusă de  
instanţele de judecată.  

          
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere existenţa pe raza comunei Nădrag a unor persoane ce au fost 
sancţionate contravenţional cu sancţiunea amenzii, persoane care nu dispun de mijloace 
materiale şi financiare necesare plăţii amenzii, situaţie ce conduce la înregistrarea în 
bugetul local a unor debite restante vechi ce nu pot fi încasate;  
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
              Având în vedere prevederile art.2 şi art. 16) din O.G. nr. 55 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestarii unei activităţi în folosul comunităţii 
              În temeiul prevederilor art. 36 al.(6) lit. a) pct.13 din Legea nr. 215 / 2001 
republicată privind administraţia publică locală 
              În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind 
administraţia publică locală; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
            Art.1 Se aprobă ca, contravenienţii ce nu dispun de mijloace materiale şi 
financiare pentru plata amenzilor contravenţionale şi pentru care există hotărâri ale 
instanţelor de judecată privind sancţionarea cu obligativitatea prestării de activităţi în 
folosul comunităţii, să presteze următoarele activităţi în domeniul  serviciilor publice: 
- întreţinerea locurilor de agrement de pe raza comunei. 
- întreţinerea  parcurilor şi spaţiilor verzi. 
- întreţinerea curăţeniei drumurilor, străzilor şi trotuarelor. 
- întreţinerea şi repararea apărărilor de maluri de pe raza comunei 
- pastrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii.  
-desfasurarea de activităţi în folosul creşei, grădiniţei, şcolii şi căminelor culturale. 
           Art.2 Activităţile prevăzute la art.1 se vor desfăşura doar pe raza comunei Nădrag. 
           Art.3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
           Art.4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare. 

                                                                                                           
                                                                                                          Preşedinte şedinţă 
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Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


