
            

   

R O M A N I A               Avizat,    

JUDEŢUL MUREŞ                                                 Proiect de Hotarare                                                 

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ            Secretar general al UAT 

CONSILIUL LOCAL,            Bor Adela Bianca  

 

 

 

 

H O T Ă  R  Â  R  E A   nr.  …                                                 

Din ........................ 2021 
 

De aprobare a Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect 

transformarea amenzilor contravenționale în muncă neremunerată în folosul 

comunității 

 
 

Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 

…………………2021, în exercitarea atribuțiilor legale; 

 

Luând act de Raportul de specialitate nr................ din ....................al 

Compartimentului Executari silite si Referatul de aprobare nr.............din ..................... 

Luând act de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sâncraiu de 

Mureș; 

Ținând cont de următoarele prevederi legale în materie: 

- prevederile art. 2, art. 3, art. 15 alin 4, art. 16-24 din HG nr. 55/2002 privind 

regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității; 

- prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129, alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. b și g din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ 

H o t ă r ă ş t e : 
 

 

 

ART.1. Se aprobă Regulamentul împreună cu anexele sale privind promovarea de către 

Biroul Executări Silite a acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale 

în muncă în folosul comunității și punerea în aplicare a acestor hotărâri date de instanța de 

judecată de către Viceprimar cu suportul Serviciului Pază și Protecție și a Poliției de pe raza 

Comunei Sâncraiu de Mureș.  

ART.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza de către Biroul 

Executări Silite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, de către Viceprimar și 

Serviciul de Pază și Ordine. 

ART.3.  Prezenta hotărâre se va comunica cu Instituția Prefectului - Judetul Mures, în 

vederea exercitării controlului  cu privire la legalitate conform art. 255 din OUG  nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu Primarul Comunei 



Sâncraiu de Mures, cu Viceprimarul Comunei Sâncraiu de Mureș, cu Biroul Executări Silite, 

cu Serviciul de Pază și Ordine și cu Poliția de pe raza Comunei Sâncraiu de Mureș. 
 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș în ședința ordinară din data 

de.............,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de .. pentru,....abțineri și 

... împotrivă,din totalul de 15 consilieri locali in funcție și .... consilieri locali prezenti la sedintă.  
 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

..................................................... 

 

                                                 

 

 

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ , 

                    Secretarul general al  comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

          Bor Adela Bianca 

 

                               

 

 

INIȚIATOR PROIECT , 

Primar, 

Budian Petru Ionut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 



îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 139 – 140 din OUG 57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ.               

R O M A N I A       

JUDEŢUL MUREŞ                                          

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ      

CONSILIUL LOCAL,       
 

Regulament privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor 

contravenționale și a celor judiciare în muncă neremunerată în folosul comunității 

 

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1 Dispozițiile prezentului regulament se aplică tututor persoanelor fizice, având 

domiciliul sau reședința pe raza Comunei Sâncraiu de Mureș, pentru care instanța de judecată 

a dispus transformarea amenzilor contravenționale și a celor judiciare la prestarea unei 

activități în folosul comunității. 

Art. 2 Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată numai de 

către instanța de judecată. 

CAPITOLUL II DOMENIUL DE APLICARE 

Art. 3 Activitatea în folosul comunității se poate presta pe raza Comunei Sâncraiu de Mureș 

prin transmiterea invitației pentru discutarea termenilor muncii în folosul comunității (Anexa 

nr. 1 la Regulament) și cu acordul persoanei fizice, prin semnarea Acordului/Angajamentului 

privind munca în folosul comunității (Anexa nr. 2 la Regulament). 

Art. 4 Domenii în care se pot presta activități în folosul comunității: 

Domeniul serviciilor 
publice 

Activitatea în folosul comunității Locul desfășurării 

Păstrarea curățeniei 
și igienizarea 

localității 

- Tuns iarba 
- Îndepărtare resturi vegetate 
- Săpat manual 
- Plantare arbori, arbuști și flori 
- Defrișare lăstăriș 
- Colectarea gunoaielor depozitate necontrolat 
- Degajarea și înlăturarea stratului de noroi de pe 

străzi și drumuri 
- Degajarea terenului de corpuri străine 
- Întreținerea manuală a rigolelor 
- Măturat străzi 
- Strângerea vegetației nefolositoare de pe șanțuri 

și margini de drum 
- Săpat spații verzi 
- Cositul manual și cu motocositoare al ierbii de pe 

șanțuri și terenuri  
- Degajarea terenului de frunze și crengi 
- Curățarea marginilor cursurilor de râuri și pârâuri 

de gunoaiele aruncate la întâmplare 

Domeniile publice si 
private ale comunei 
Sâncraiu de Mureș 

Întreținerea locurilor 
de agrement, a 
construcțiilor, a 
parcurilor și a 

drumurilor 

- Deszăpezirea și îndepărtarea întinderilor de 
gheață (deszăpezire manuală, împrăștierea 
manuală a materialului antiderapant, 
îndepărtarea țurțurilor) 

- Lucrări de reparații ce nu necesită muncă 
calificată 

- Desfundarea manuală a șanțurilor 
- Săpătură manuală în spații limitate (șanțuri) 
- Desfundarea și degajarea albiei sub podețe 
- Lopătarea pământului pentru acoperit șanțuri 

Domeniile publice si 
private ale comunei 
Sâncraiu de Mureș 



 

Desfășurarea de 
activități în folosul 

școlilor, grădinițelor 
și al altor 

așezăminte social-
culturale 

- Pregătire combustibil solid pentru sezonul rece 
(tăiat, spart, depozitat) Sediile instituțiilor 

publice ce aparțin 
comunei Sâncraiu 

de Mureș 

 

CAPITOLUL III DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

Art. 5 În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la 

rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care 

face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a 

săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii  amenzii  cu  sancţiunea  obligării  

contravenientului  la  prestarea  unei  activităţi  în  folosul comunităţii, ţinându-se seama de 

partea din amendă care a fost achitată. La primul termen de judecată, instanţa, cu citarea 

contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea 

achitării integrale a amenzii. În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul 

prevăzut la alineatul precedent, instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea 

obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii 

Art. 6 Prestarea unei activități în folosul comunității se dispune de către viceprimar în 

executarea mandatului său prin comunicarea de către instanța de judecată a hotărârii. 

Art. 7 După primirea hotărârii, viceprimarul stabilește conținutul activității ce urmează să fie 

prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea precum și programul de 

lucru. 

Art. 8 Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se 

asigură de către viceprimar, cu sprijinul unităţii de poliţie din comuna Sâncraiu de Mureș.  

Art. 9 Repartizarea sarcinilor și coordonarea acțiunilor întreprinse de viceprimar, precum și 

modalitățile de acordare  a sprijinului de către unitățile de poliție în vederea supravegherii 

executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se realizează în baza unui 

program de supraveghere și control întocmit de viceprimar, cu acordul unității de poliție de pe 

raza comunei Sâncraiu de Mureș. 

Art. 10 În termen de 3 zile de la primirea Invitației pentru discutarea termenilor muncii în 

folosul comunității (Anexa nr. 1 la Regulament), contraveninetul se va prezenta pentru luarea 

în evidență și executarea sancțiunii. Contravenientul va semna un angajament privind munca 

în folosul comunității (Anexa nr. 2 la Regulament) iar viceprimarul va face instructajul 

privind protecția muncii și PSI. 

Art. 11 Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execită după programul de 

muncă al contraveninetului, maxim 3 ore/zi iar în zilele nelucrătoare 6-8 ore/zi, în condițiile 

în care este posibilă supravegherea activității contraveninetului. În cazul în care 

contraveninetul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu 

asigurarea corespunzătoare a supravegherii activității acestuia, durata maximă de lucru nu 

poate depăși 8 ore/zi. 

Art. 12 Prestarea de activități în folosul comunității poate fi efectuată și de către minori cu 

vârsta între 16 – 18 ani. Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activități care comportă 

riscuri sau este susceptibilă să îi afecteze educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării 

sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale. Sancțiunea 

prestării unei activități în folosul comunității se execită după programul de școală al 

contraveninetului minor, maxim 3 ore/zi iar în zilele nelucrătoare 6 ore/zi, în condițiile în care 

este posibilă supravegherea activității contraveninetului minor. În cazul în care 

contraveninetul minor are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul 

săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a supravegherii activității acestuia, durata maximă 

de lucru nu poate depăși 6 ore/zi. 

 



 

CAPITOLUL IV SUSTRAGERE DE LA EXECUTAREA SANCȚIUNII 

Art. 13 În cazul în care contravenientul se sutrage de la executarea sancțiunii după începerea 

activității sau nu își îndeplinește îndatoririle ce îi revin la locul de muncă stabilit, Primarul 

comunei va sesiza instanța de judecată cu privire la neprezentarea contraveninetului și 

imposibilitatea de punere în executare a hotărârii. Acest articol se aplică și în situația lipsei 

nemotivate de la muncă de 3 ori. 

Art. 14 În cazul întreruperii executării sancțiunii din motive temeinice, durata de executare a 

acesteia se prelungește cu o perioadă echivalentă numărului de ore neefectuate. 

Art. 15 Dacă până la punerea în executare a hotărârii prin care persoana fizică a fost 

sancționată cu prestarea unei munci în flosul comunității sau în timpul executării sancțiunii 

intervine o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de liberatet, cu 

executare, sancțiunea contravențională privind munca în folosul comunității nu se mai 

execută. 

 

CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE 

Art. 16 La finalul executării sancțiunii, viceprimarul va înștiința în scris instanța care a emis 

hotărârea cu privire la executarea sancțiunii și va elibera contraveninetului o dovadă în acest 

sens. 

Art. 17 Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N I A       

JUDEŢUL MUREŞ                                          

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ      

CONSILIUL LOCAL,  

 

Anexa 1 la Regulamentul privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea 

amenzilor contravenționale și a celor judiciare în muncă neremunerată în folosul comunității 

 

 

INVITATIE PENTRU DISCUTAREA TERMENILOR MUNCII IN FOLOSUL 

COMUNITATII CATRE 

_______________________________________________________ 

 

 

În baza Hotărârii Instanței de judecată nr. ________, din data de _______________, 

pronunțată de Judecătoria___________________, ați fost obligat(ă) la un număr de ______ 

ore de muncă în folosul comunității. 

  

Executarea pedepsei muncii în folosul comunității consta în obligația de a presta un 

anumit număr de ore de muncă neremunerată, personal, în beneficiul localității. 

 

Viceprimarul comunei Sâncraiu de Mureș este persoana împuternicită să discute cu 

dumneavoastră detaliile muncii în folosul comunității pe care o veți presta și veți cadea de 

acord asupra locului, programului de lucru și tipul de munca pe care o veți presta. 

 

Pentru stabilirea detaliile menționate mai sus va trebui să vă prezentați la sediul 

Primăriei Sâncraiu de Mureș, în data de ____________ la ora _____. 

Prezența dumneavoastră este esențială. 

 

Dacă dintr-un motiv întemeiat nu puteți participa la aceasta întâlnire pentru a discuta 

detalii despre munca în folosul comunității pe care o veți executa, ne puteți contacta la 

urmatorul număr de telefon __________________ sau la adresa de e-mail 

____________________________, pentru a reprograma întâlnirea. 

 

 

VICEPRIMAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 2 la Regulamentul privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea 

amenzilor contravenționale și a celor judiciare în muncă neremunerată în folosul comunității 

 

 

 

ANGAJAMENT PRIVIND MUNCA ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

 

 

Subsemnatul_______________________________, domiciliat în 

__________________________________________________, str. _____________________, 

nr. ______, judetul __________, CNP___________________________, în baza hotărârii de 

executare nr. ______/__________, emisă de Judecătoria _______________________, îmi iau 

angajamentul să execut orele stabilite prin Hotărâre, adică ________ ore.  

Mi s-a adus la cunoștiință, conținutul Hotărârii, programul de lucru în vederea 

executării numărului de ore, precum și instructajul individual privind protecția muncii și PSI. 

Dacă se ivesc impedimente în executarea muncii, voi informa imediat viceprimarul 

comunei Sâncraiu de Mureș. 

 

 

Numele și prenumele ______________________________ 

Semnatura _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 3 la Regulamentul privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea 

amenzilor contravenționale și a celor judiciare în muncă neremunerată în folosul comunității 

            

 

PROGRAM DE EXECUTARE A MUNCII ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

Nr. 
Crt 

Numele și prenumele 
contravenientului 

Dosarul 
Numărul de 
ore stabilite 

Orele efectuate zilnic 

Ziua Număr ore 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Total  

 

VIZAT PRIMAR,                                                                                            VICEPRIMAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                      

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ             

Nr.                 din                                                                                                                                                

                                                                                                                  

 

Referat de aprobare 

A regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea 

amenzilor contravenționale și a celor judiciare în muncă neremunerată în folosul 

comunității 

 

 

In conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, prin  prezenta inițiem proiectul de hotarare: 

Privind regulamentul de promovare a acțiunilor având ca obiect transformarea 

amenzilor contravenționale și a celor judiciare în muncă în folosul comunității 

 

Ținând cont de dispozițiile art. 9 alin. 2 din OG nr. 2/2001: „În cazul în care 

contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea 

definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al 

unității administrativ cu atribuții de executare silită, în a cărui rază teritorială domiciliază 

contravenientul va sesiza instanța în a cărui rază teritorială domiciliază acesta, în vederea 

înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în 

folosul comunității, ținându-se seama de partea din amenda care a fost achitată.” 

 

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. 2 din OG nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor prestarea unei activități în folosul comunității este reglementată ca 

fiind sancțiune contravențională principală, care poate fi aplicată direct de instanță de 

judecată la sesizarea organului constatator, cât și ca modalitate alternativă de executare a 

unei alte sancțiuni contravenționale principale (amenda contravențională). 

 

În ceea ce privește prestarea unei activități în folosul comunității ca modalitate 

alternativă de executare a unei alte sancțiuni contravenționale principale (amenda 

contravențională) potrivit art. 9 alin. 5 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor coroborate cu dispozițiile art. 39^1 din același act normativ în cazul în care 

contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a 

sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, organul de executare silita va sesiza 

instanța de judecată în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării 

contravenientul la prestarea unei activități în folosul comunității, ținându-se seama de 

partea din amendă ce a fost achitată. 

Din interpretarea textelor legislative reiese fără echivoc faptul că, există numeroase 

norme juridice în temeiul cărora a fost aplicată sancțiunea amenzii contravenționale și care 

rămân fără finalitate, deoarece sancțiunea nu poate fi executată pe nici o cale, iar 

contravenientul insolvabil deși se face vinovat de săvârșirea unei contravenții, acesta nu 

suportă în mod real nicio consecință a faptei sale, fiind necesară o cale de a atrage 

răspunderea unui contravenient pentru faptele sale. 

Având în vedere cele menționate anterior nicio faptă nu poate rămâne nepedepsită și 

nicio contravenție nu poate să rămână nesancționată, iar în cazul în care nu se pot recupera 

debitele de la contravenient acesta nedeținând bunuri mobile sau imobile sau neobținând nici 



un venit, se impune schimbarea sancțiunii amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în 

folosul comunității. 

Examinând regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, 

așa cum este el reglementat de actele normative, se constată că această sancțiune a fost 

instituită pentru a complini într-un mod eficient sfera sancțiunilor contravenționale și pentru 

a permite realizarea scopului acestora, de aducere la ordine a regulilor de conduită în 

colectivitatea socială, inclusiv pentru contravenienții lipsiți de resurse materiale. 

 

În consecință, considerăm că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și întrucât 

prin Decizia nr.7/20,09,2010 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în interesul 

legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și 

Justiție, în sensul că dispozițiile art. 9 alin. (3)-(5) din OG nr. 2/2001, prin raportare la 

dispozițiile art. 9 alin. (1) și (2) din același act normativ și la dispozițiile art. 1 din OG nr. 

55/2002, se interpretează în sensul admisibilității cererilor de înlocuire a sancțiunii amenzii 

cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității 

indiferent dacă faptele săvărșite sunt prevăzute și sancționate prin legi, ordonanțe ale 

Guvernului sau alte acte cu caracter normativ și chiar dacă actul care stabilește și 

sancționează contravențiile nu prevede, alternativ cu sancțiunea amenzii, sancțiunea prestării 

unei activități în folosul comunității. 

 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Biroul Executări Silite se impune 

aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local din care să rezulte faptul că, Biroul Executări 

Silite, promovează în instanță acțiuni având ca obiect transfomare amendă în muncă în 

folosul comunității, pentru debitele transmise spre executare iar întreaga procedură de 

punere în aplicare a acestor obiective după obținerea Hotărârii de executare se va realiza de 

către viceprimar prin intermediul Regulamentului. 

Pe cale de consecință, supunem spre analiza doamnelor și domnilor consilieri locali 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

Primar, 

Budian Petru Ionut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                        Avizat,    

R O M Â N I A                       Birou Financiar Cantabil si Achizitii Publice  

JUDEŢUL MUREŞ                                                                   Sef Birou,                                     

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                     Moldovan Ștefan Agneta Maria  

Nr.         din           

                                                           

Raport de specialitate  

Privind regulamentul de promovare a acțiunilor având ca obiect transformarea 

amenzilor contravenționale și a celor judiciare în muncă neremunerată în folosul 

comunității 

 

Cadrul legal pentru prestarea unei activități în folosul comunității a fost creat de 

Ordonanta Guvernului nr. 55/2001 privind regimul juridic al sancțiunilor, prestării unei 

activități în folosul comunității, cu modificările și completările ulterioare. In conformitate cu 

art 2 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 “activitatea în folosul comunității se prestează în 

domeniul serviciilor publice, pentru întretinerea locurilor de agrement, a parcurilor și a 

drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul 

căminelor pentru copii și bătrâni, grădinițelor, școlilor, spitalelor și a altor așezăminte social – 

culturale”. 

 Articolul 16 al Ordonantei Guvernului nr. 55/2002, prevede că prin hotărâre, 

Consiliul Local stabilește domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor 

putea presta activități în folosul comunității. Sancțiunea prestării unei activități în folosul 

comunității se aplică numai contravenienților persoane fizice și se execută după programul de 

muncă ori, dupa caz, programul școlar al contravenientulului, pe o durata cuprinsa intre 50 de 

ore si 300 de ore, de maxim 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi. In cazul in 

care contravenientul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, 

iar autoritățile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea 

activității contravenientului, durata maxima de lucru nu poate depasi 8 ore pe zi iar pentru 

minorii de 16-18 ani nu poate depăși durata de 6 ore/zi. 

 Potrivit art. 391 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care contravenientul nu a 

achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există 

posibilitatea executării silite, instanța procedează la inlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii 

unei activități în folosul comunitatii, ținându-se seama și de partea din amenda care a fost 

achitată, pe o durata maxima de 50 de ore, iar pentruminori incepand cu varsta de 16 ani, de 

25 de ore.  

Având în vedere schimbarea legislației în materie contravențională prin decizii ale 

Curtii Constitutionale, în baza cărora instanțele de judecată dispun transformarea amenzilor 

contravenționale neachitate și fără posibilitatea de a fi executate silit în prestarea de activități 

în folosul comunității, prin emiterea de mandate de executare, se constatată necesitatea 

adoptării unei asemenea hotărâri pentru stabilirea domeniilor de activitate, în care să se 

execute sancțiunea prestării muncii în folosul comunității. Aceasta hotarare va contribui la 

crearea cadrului legal pentru punerea în aplicare a mandatelor de executare. 

Potrivit art. 15 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, o copie a dispozitivului 

hotărârii, însoțită de mandatul de executare, se comunică de către instanța de judecată în a 

cărei circumscripție a fost săvârșita contravenția, primarului unitatii administrativ - teritoriale 

în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședinta contravenientul precum și acestuia. 

Totodata potrivit art. 15 alin (4) sancțunea prestării unei activități în folosul comunității se 

execută în raza unității administrative teritoriale în care contravenientul iși are domiciliul sau 

reședinta. Se vor stabili prin regulament conținutul activității ce urmează să fie prestată de 



contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea, programul de lucru precum și 

detalii referitoare la supravegherea contravenienților. 

În exercitarea atribuțiunilor care îi revin și ținând cont de faptul că nici o faptă nu 

poate rămâne nepedepsită și nicio contravenție nu poate să rămână nesancționată, iar în cazul 

în care nu se pot recupera debitele de la contravenient acesta nedeținând bunuri mobile sau 

imobile sau neobținând nici un venit, se impune aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată, fiind îndeplinite prevederile stabilite atât de legea în materie cât și actele 

administrative adoptate de către Consiliul Local al Comunei în această materie. 

 

Compartiment Executări Silite 

Băiețan Alina Mariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                                                      

Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, 

învățământ, sănătate și familie, tineret, sport și protecție copii      

Nr………………din          

 

 

 

RAPORT   

La proiectul privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale 

datorate Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice 

radiate de la Oficiul Registrului Comerțului  

 
 

 

 

Comisia de specialitate pentru învăţământ, cultură şi sport  a Consiliului Local al 

Comunei  Sâncraiu de Mureș întrunită în şedinţa din ...................a luat în discuţie proiectul de 

hotărâre discutat. 

In urma analizei realizate și a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat următoarele:  

- Proiectul de hotarare întrunește condițiile de legalitate și oportunitate fiind necesar a se 

adopta de către Consiliul local;  

- Cu prilejul analizării proiectului de hotărâre nu au fost formulate amendamente sau 

propuneri de modificare a conținutului actului de autoritate.  

Având în vedere rezultatul dezbaterilor și voturilor exprimate în temeiul prevederilor 

Ordonanței de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și 

completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local 

Sâncraiu de Mureş, comisia avizează proiectul în forma și conținutul prezentate spre analiză.  

 

 

 

 

1.CIULA ALEXANDRU -PREȘEDINTE COMISIE 

 

2.IRSAI ATTILA  - SECRETAR 

 

3.ȚOCA DANIEL CRISTIAN -MEMBRU 

 

4.ROMAN VIOREL -MEMBRU 

 

5.MORARIU MIHAI TEODOR – MEMBRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ 

Comisia de specialitate pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism 

Nr ………. din  

 

 

RAPORT   

La proiectul privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale 

datorate Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice 

radiate de la Oficiul Registrului Comerțului  
 

Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia            

mediului, turism, întrunită în şedinţa din                     a luat în discuţie proiectul de hotărâre 

discutat. 

În urma analizei realizate și a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele:  

- Proiectul de hotărâre întrunește condițiile de legalitate și oportunitate fiind necesar a se 

adopta de către Consiliul Local;  

- Cu prilejul analizării proiectului de hotărâre nu au fost formulate amendamente sau 

propuneri de modificare a conținutului actului de autoritate.  

Având în vedere rezultatul dezbaterilor și voturilor exprimate în temeiul prevederilor 

Ordonanței de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și 

completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 

Sâncraiu de Mureş, comisia avizează proiectul în forma și conținutul prezentate spre analiză.  

 

 

 

 

 

1.FULGER VASILE -PREȘEDINTE COMISIE 

 

2.GRAMA FLORIN – SECRETAR 

 

3.TURCU ANDREEA - MEMBRU 

 

4.MIKLOS IMRE –BELA -MEMBRU 

 

5. MOLDOVAN- STEFAN IUSTIAN –LIVIU -MEMBRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                                                                    

Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiar 

juridică şi disciplină, muncă şi protectie socială 

Nr………………din   

 

 

RAPORT    

La proiectul privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale 

datorate Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice 

radiate de la Oficiul Registrului Comerțului  

 
 

Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară, juridică şi disciplină, 

muncă şi protectie socială a Consiliului Local al Comunei  Sâncraiu de Mures întrunită în 

şedinţa din                              ,a luat în discuţie proiectul de hotărâre discutat. 

În urma analizei realizate și a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat următoarele:  

- Proiectul de hotarare întruneste condițiile de legalitate și oportunitate fiind necesar a se 

adopta de către Consiliul Local ;  

- Cu prilejul analizării proiectului de hotărâre nu au fost formulate amendamente sau 

propuneri de modificare a conținutului actului de autoritate.  

Având în vedere rezultatul dezbaterilor și voturilor exprimate în temeiul prevederilor 

Ordonanței de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 

Sâncraiu de Mureş, comisia avizează proiectul în forma și conținutul prezentate spre analiză.  

 

 

 

 

 

1. GAL SANDOR-PREȘEDINTE COMISIE 

 

2.DANCIU ALIN FLORIN –SECRETAR 

 

3.MIHĂLUȚ DAMIAN DĂNUȚ -MEMBRU 

 

4.BUMBAC IOAN NICOLAE - MEMBRU 

 

5. AGOSTON ANTAL – LEHEL – MEMBRU 

 

 

   

         

    

 

 
 


