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HOTĂRÂRE 
Priveste: stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor în care 

contravenientii  vor  presta activităti în folosul comunitătii la nivelul 
Municipiului Alexandria 

  
 
  Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în 
sedinţa ordinară, având în vedere: 
 

 expunerea de motive  nr.12251/14.05.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
 raportul de specialitate  nr.12252/14.05.2014  al Direcţiei Administraţie Publică 

Locală;  
 raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  
 prevederile art.2 si art.16 din  Ordonanta Guvernului nr.55/2002 privind regimul 

juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii, cu modificările si 
completările ulterioare; 

 prevederile art.9 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al 
contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare; 

  prevederile art. 36, alin.1,  alin.6, lit.a), pct.7  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 In temeiul art.45 alin.1 i art. 115 alin. (1) lit.b,  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1    Contravenientii persoane fizice cu domiciliul sau resedinta în raza 
Municipiului Alexandria pentru care s-a procedat potrivit dispozitiilor legale la înlocuirea 
amenzii contraventionale cu  prestarea de activităti în folosul comunitătii, vor presta 
activităti în domeniile serviciilor publice si în locurile stabilite prin prezenta hotărâre, 
tinându-se seama de aptitudinile fizice si psihice, precum si de nivelul pregătirii profesionale 
ale acestora. 

 
Art.2   (1) Domeniile serviciilor publice si locurile în care contraveniensii vor presta 

activităti în folosul comunitătii, urmare a înlocuirii sanctiunii amenzii contraventionale cu 
sanctiunea prestării de activităti în folosul comunitătii, sunt: servicii publice, 
întretinerea locurilor de agrement, a parcurilor si a drumurilor, păstrarea 
curăteniei si igienizarea localitătii .  

(2) Contravenientii, în baza mandatului de executare emis de către instanta de 
judecată si a dispozitiei Primarului Municipiului Alexandria de stabilire a continutului 
activitătii ce urmează a fi prestate, vor presta activităti în folosul comunitătii în cadrul 



Administratiei  Domeniului Public Alexandria si S.C.Administratia Străzilor 
Constructii Edilitare SRL Alexandria, cu respectarea normelor de protectie a muncii. 

Art.3 Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă  Instituţiei 
Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 
Alexandria, Administratiei  Domeniului Public Alexandria, S.C.Administratia Străzilor 
Constructii Edilitare SRL Alexandria, Directiei Buget Finante Impozite  Taxe si Direcţiei 
Administraţie Publică Locală, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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