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HOTĂRÂREA  NR.12

Privind aprobarea Regulamentului de transformare 

a amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunității

Consiliul local al  comunei Dănești județul Gorj,

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat, 
Referat întocmit de  către compartimentul taxe și impozite locale din cadrul Primăriei

Comunei Dănești privind numărul foarte mare de amenzi contravenționale ce nu au

fost achitate și nu pot fi executate silit deoarece persoanele în cauză sunt insolvabile.

Prevederile art 2 și art 16 din OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii

prestării  unei  activității  în  folosul  comunității,  cu  modificările  și  completările

ulterioare, potrivit cărora activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul

serviciilor  publice,  pentru  întreţinerea  locurilor  de  agrement,  a  parcurilor  şi  a

drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi

în folosul căminelor pentru copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, grădiniţelor,

şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte social-culturale , Consiliul Local stabilește

prin hotârâre, potrivit prevederilor art 2, domeniile și locurile în care contravenienții

vor presta activități în folosul comunității;

Prevederile OG nr. 2/2021 privind regimul juridic al contravențiilor;

Avizul  comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Dănești, 

Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre inițiat,

Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate

al primarului comunei Dănești,

Prevederile  art.  129  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  privind

atribuțiile consiliului local;

 În baza prevederilor  art.139 alin.(1) și  art.196 alin.1 lit.a din OUG  57/2019 privind codul
administrativ,



HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă Regulamentul de transformare a amenzilor contravenționale în muncă în

folosul comunității conform Anexei, parte a prezentei hotărâri.

Art.2.  Primarul  Comunei  Dănești,  împreună  cu  serviciile  de  specialitate  din  cadrul

Primăriei Comunei Dănești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta se comunică:

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj;

- Primarului Comunei Dănești;

- Compartimentul Contabilitate,  din cadrul primăriei Comunei Dănești 

- Cetăţenilor Comunei Dănești, Județul Gorj prin afişare la sediul primăriei.

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local Danesti din data de
25.02.2021  cu un numar de 13 voturi pentru,0 voturi  contra si.0 abtineri din totalul de 13
consilieri prezenți din 13 consilieri în funcție.
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