R O M Â N I A
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA JITIA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 4
din 31 ianuarie 2018
Privind : stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care
contravenienții de la nivelul comunei Jitia, judeţul Vrancea, vor presta activități în
folosul comunității în anul 2018
Consiliul local al comunei Jitia , județul Vrancea:
- având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Jitia,
județul Vrancea ;
- luând act de raportul întocmit de către secretarul comunei Jitia, judeţul Vrancea,
prin care se propune stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii;
având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului
local ;
- în baza prevederilor art. 2 și art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii,
cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, precum și ale
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală ,
republicată, cu modificările și completările ulterioare :
H O T Ă R Ă Ș T E :
Art.1. Se stabilesc domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții de la
nivelul comunei Jitia, judeţul Vrancea, vor presta activități în folosul comunității, după cum
urmează :
1. Serviciul Public de Alimentare cu Apă
a) lucrări de igienizare a bazinelor de captare/filtrare a apei;
b) lucrări de săpături la conducta de alimentare cu apă, atunci cand este necesar.
2. Întreținerea drumurilor de interes local
a) decolmatarea șanțurilor și rigolelor.
3. Instituții publice din comuna Jitia
a) activități de igienizare a curților interioare aferente unităților de învățământ,
dispensare, puncte sanitare, camine culturale, sediu primarie.
Art.2. Se desemnează responsabil pentru ținerea evidenței efectuării orelor de muncă în
folosul
comunității de către contravenienții care au obligația prestării unei activități în acest sens,
domnul Zamfiroiu Vasile, viceprimarul comunei, care va întocmi un program de lucru, va
stabili conţinutului activităţii ce urmează să fie prestată și va asigura instructajul privind
normele de protecție a muncii .

Art.3. Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
se realizează în baza unui program de supraveghere şi control întocmit de primar, cu acordul
unităţii de poliţie și va fi asigurată de către domnul viceprimar Zamfiroiu Vasile.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul
comunei, iar secretarul comunei se va îngriji de publicitate și comunicare instituțiilor și
persoanelor interesate .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Zamfiroiu Vasile

Contrasemnează ,
SECRETAR ,
Dobrotă Tudor

