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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 62
din 24 iunie 2010

 

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii prestează activităţi în folosul comunităţii
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2010;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 11623 din 10.06.2010;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 11624 din 10.06.2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile art. 2, art. 16 şi art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în

folosul comunităţii, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 5 alin. (2) lit. c) şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 19 şi alin. (9) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1-(1)Activităţile în folosul comunităţii se prestează în domeniul serviciilor publice pentru:
a) întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor;
b) păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii;
c) desfăşurarea de activităţi în folosul unităţilor de învăţământ şi spitaliceşti precum şi al altor obiective de interes local.
(2)Locurile în care contravenienţii prestează activităţi în folosul comunităţii sunt: parcuri, locurile de agrement, locuri de joacă pentru

copii, cursurile de apă, piaţa agroalimentară, stadionul municipal, islazul comunal, unităţile de învăţământ şi spitaliceşti precum şi străzile din municipiul
Câmpulung Moldovenesc.

Art.2.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc stabileşte prin dispoziţie condiţiile în care se execută sancţiunea contravenţională,
precum şi programul de muncă.

Art.3.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Compartimentul monitorizare servicii publice şi Compartimentul juridic, va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Liviu Stoleru

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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