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HOTARARE
privind stabilirea domeniilor serviciiIor publice si locurile m care

contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

Avand m vedere referatul de aprobare nr.6.740/16 februarie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
stabilirea domeniilor serviciiIor publice si locurile in care contravenientii vor presta
activitati in folosul comunitatii;

Tinand seama de:
- raportul nr.6.741/16 februarie 2021, promovat de Directia juridica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.6.742/16 februarie 2021;

.̂

In conformitate cu prevederile:
- art. 2 si art.l6 din Ordonan^a nr.55 din 16 august 2002 privind regimul

juridic al sanc{iunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare:

Art.l. - Activitatea in folosul comunitatii, dispusa de catre instantele
judecatoresti competente, se va presta de catre contravenienti in domeniul
serviciiIor publice, pentru intretinerea locurilor de agrement, a parcurilor ^i a
drumurilor, pastrarea cura^eniei $i igienizarea Municipiului si va fi monitorizata de
seful Serviciului Infrastructura Urbana/Sef Serviciu Administrare Spatii Verzi,
conform dispozitiei emise de Primarul Municipiului Campina.

Art.2. - Cu data adoptarii prezentei isi inceteaza valabilitatea H.C.L. nr.40/
24 iuniel999, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directieijuridice;



- Serviciului Administrare Spatii Verzi;
- Serviciului Infrastructura Urbana.
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