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HOTĂRÂREA NR. 62
Din 31 Mai 2013
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice ş i a locurilor în care
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii pe raza
oraşului Buftea
A vând În vedere
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraş u l ui Buftea ;
• Raportul de specialitate al Biroului Taxe şi Impozite;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină , avizul Comisiei pentru Mun că ş i P rotecţie
Soc ial ă, avizul Comisiei pentru Activităţi Economice ş i Financiare;
• Prevederile art. 9, alin. (3) din O.G . nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, republicată, cu modificările si co mpletă rile ulterioare,
În co'nformitate cu prevederile art. 2 şi ale art.16 din O.G. nr. 55/2002, privind regimul
juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comun ităţi i , cu modificările şi
completă riie ulterioare ş i ale art. 36, alin. (1) alin. (2), lit. (d), alin. (6) alin . (9) din Legea nr.
215/200 1 a administraţiei publice locale, repub li cată , cu modificăr i le ş i completă ril e
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin . (1) şi ale art.11 5 alin . (1) lit. (b) din Legea nr.
215/200 1 a administraţiei publice loca le, republicată, cu modifică rile şi completări le
ulterioare;
Consiliu/local al oraşului Buftea,

HOTĂRĂŞT E
Art. 1. (1) Se stabilesc domeniile serviciilor publice ş i locurile în care contravenienţii ,
persoane fizice vor presta activităţi în folosul com unităţ ii pe raza administrativ teritorială a
o raş ului Buftea potrivit art. 2 din O.G. 55/2002, după cum urmează :
a) Întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor publice, aleile
de acces pietonal şi auto, a zonelor verzi, baza sportivă, cimitire, precum şi
În alte imobile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Buftea;
b) Păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii;
c) Desfăşurarea de activităţi În folosul creşe/ar, grădiniţe/ar, şcolilor, spitalelor
şi a altor aşezăminte social-culturale.
(2) Activităţile în folosul comunităţii se vor presta prin intermediul S.C. General Public
Serv S.A.

Art. 2 Contrave nienţii cu domiciliul în oraşul Buftea, care nu dispun de mijloace
materiale sau fin anciare pentru plata amenzilor contravenţionale şi pentru ca re s-a
procedat, în conform itate cu prevederile legale în vigoare, la înlocuirea sancţiunii amenzii
cu sa n cţiun ea obligării la prestarea unei a ctivităţ i în folosul comunităţ i i , vor presta activităţi
în domeniile serviciilor publice şi în locurile stabilite potrivit art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prin grija primarului oraşului Buftea se va aduce la îndep linire mandatul de
executare, urmând a stabili de îndată conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de
contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea precum şi programul de lucru,
încunoştiinţând despre măsurile luate unitatea la care se va presta activitatea.
Art. 4. (1) Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate - Compartimentul
Domeniul Public şi Privat şi S.C. General Public Serv S.A. , cu sprijinul Poliţiei Locale
Buftea , vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Se mandatează Primarul Oraşului Buftea să întreprindă toate
pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotă râ r i.

măsurile

necesare

Art. 5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate- Biroul Taxe şi Impozite locale, Compartimentul Domeniul Public
şi Privat, S.C. General Public Serv S.A, Poliţia Locală Buftea şi Instituţiei Prefectului
judeţului Ilfov.
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