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MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
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H O T Ă R Â R E 

 
               Priveşte:   modificarea HCL nr. 178/29.05.2014 privind  stabilirea domeniilor serviciilor publice 

si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii la 
nivelul municipiului Alexandria 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. _____/_______2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. ______/________2015,  al  Directiei Administratie Publica 

Locala din cadrul Primariei municipiului Alexandria si serviciului public  local Directia Generala de 
Asistenta Sociala Alexandria; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 

- prevederile OG nr. 55/16.08.2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati 
in folosul comunitatii; 

- prevederile art. 59 si art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
eleborarea actelor normative, republicata, modificata si completata; 

-prevederile art. 36, alin. (2), lit.d si alin. (6), lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare; 
Întemeiulprevederilor art.45, alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administraţieipublice locale, republicata , cu modificarilesicompletarileulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

           Art.I. Se modifica art. 2, alin.(1) si (2) din HCL nr. 178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor 
serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii la nivelul 
municipiului Alexandria  si vor avea urmatorul cuprins: 
    ,, Art. 2 (1).  Domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul 
comunitatii, urmare a inlocuiri sanctiuni amenzii contraventionale cu sanctiunea prestarii de activitati in folosul 
comunitatii sunt:servici publice, intretinerea locurilor de agrement, a parcurilor si a drumurilor, 
pastrarea curateniei, igienizarea localitatii si desfasurarea de activitati in folosul  creselor si al altor 
asezaminte social-culturale. 
 (2)  Contravenientii in baza mandatului de executare emis de catre instanta de judecata si a dispozitiei 
Primarului Municipiului Alexandria de stabilire a continutului activitatii ce urmeaza a fi prestate, vor presta 
activitati in folosul comunitatii in cadrul Administratiei Domeniului Public Alexandria, SC Administratia 
Strazilor Constructii Edilitare SRL Alexandria si Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria, cu 
respectarea normelor de protectie a muncii”. 
   Art. II. Celelalte prevederi aleHCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a 
locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii la nivelul municipiului Alexandria , 
raman neschimbate. 
           Art. III. Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Administratiei 
Domeniului Public Alexandria, SC Administratia Strazilor Constructi Edilitare SRL Alexandria, Directiei 
Buget Finante Impozite  Taxe, Directiei Administratie Publica Locala si Directiei Generale de Asistenta 
Sociala Alexandria,  pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA        CONTRASEMNEAZA  
 CONSILIER,                          SECRETAR, 
                       Stelica Talpiga  Jr. Iulian  Purcaru 
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