ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice, a locurilor în care se va presta munca neremunerată
în folosul comunităţii şi procedura de ducere la îndeplinire a sancţiunii prestării unei activităţi în
folosul comunităţii
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin-Mugurel Flutur cu privire la stabilirea domeniilor
serviciilor publice, a locurilor în care se va presta munca nerernunerată în folosul comunităţii şi procedura de
ducere la îndeplinire a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani, raportul de
specialitate al Direcţiei Edilitare şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În conformitate cu prevederile:
art. 2, art. 16, art. 17 şi art. 19 din Ordonanaţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 5, alin. (2), lit. c) şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/200 l privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completări le ulterioare;
art.18 alin 2, 3 art. 51 alinl,9 din Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor
educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare În cursul procesului
penal,
art. 318 Cod procedură penală si art.2 alin. A pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr.604/2016,
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (6), lit. a) pct. 16, ale art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂşTE:

domeniile serviciilor publice şi locurile În care persoanele obligate să presteze o activitate
neremunerată în folosul comunităţii pot presta activitatea, conform Anexei nr.I la prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă activităţile specifice fiecărei locaţii din cadrul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement,
conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă procedura de ducere la Îndeplinire a sancţiunii prestării unei activităţi neremunerate În
folosul comunităţii, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
ArtA La data intrării În vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art.5 Primarul Municipiului Botoşani, Direcţia Edilitare din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi
Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.1 Se

aprobă

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

Botoşani,

Nr.

31 august 2017

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu
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MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR.l LA H.C.L. nr.

DOMENIILE ŞI LOCURlLE
În care se vor presta activităţi neremunerate În folosul comunităţii
A. Reamenajări şi intreţinerl spaţii verzi.
I.Parcurile din Municipiul Botoşani
2.Aliniamentele stradale
3.Zonele de agrement
-l.Spaţiile verzi din ansamblurile de locuinţe
5.Stadionul municipal.
6.Stadionul Mecanex şi Stadionul Victoriei
B. Salubrizare.
l.Pietonalul Unirii şi Transilvaniei.
2.Parcurile din Municipiul Botoşani..
3.Străzile şi aleile din Municipiul Botoşani.
4.Activităţi de deszăpezire şi spart gheaţa pe trotuare, pieton ale

şi străzi

din 31.08.2017

din Municipiul

Botoşani

5.Stadionul municipal.
6.Stadionul Mecanex şi Stadionul Victoriei
7. Rampa de gunoi a oraşului şi punctele de colectare a gunoiului
8.Zonele limitrofe intravilanului municipiului, aflate în
administrarea acestuia.
9.Padocul de câini fără stăpân în condiţiile în care activitatea nu este atribuită unei terţe
persoane.
C.Lucrări agricole la Gospodăria anexă din cadrul Centrului social.
O.Reparaţii şi intreţinere - mobilier urban.
E.ln cadrul instituţiilor publice şi agenţilor economici de sub autoritatea Consiliului Local.
F. Lucrări de întreţinere, curăţenie şi diverse în cadrul Parcului Regional de
Agrement, Turistic şi Sportiv" Comişa " după preluarea în patrimoniu de către VA T Botoşani.
G. Lucrări de întreţinere, curăţenie şi diverse în cadrul Serviciului de Intervenţii Edilitare aparţinân
OSPSA
H.Lucrări de întreţinere, curăţenie şi diverse în cadrul Sălii Polivalente .Elisabeta Lipă. "
1. Activităţile se completează, după caz, cu solicitările instituţiilor în drept.

Preşedinte de şedinţă,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

Contrasemnează,

Secretar, Oana Gina Georgescu
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CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2 LA H.C.L. nr.
Activităţile specifice fiecărei locaţii

din 31. 08.2017

din cadrul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi
Agrement

Stadioanele Municipal, Mecanex şi Victoriei:
- curăţarea spaţiilor şi întreţinere din interiorul stadionului Municipal, respectiv: curăţare vestiare, wc-urile
publice, tribuna oficială, birouri;
- întreţinerea pistei de alergare la stadion Municipal, respectiv: afânare, nivelare;
- curăţarea spaţiilor şi întreţinere la exteriorul stadioanelor: tribune, alei principale, parcări;
-lucrări agricole specifice pentru gazonare şi întreţinerea terenurilor;
- întreţinerea spaţiilor verzi din interiorul şi exteriorul stadioanelor;
Sala Polivalentă "Elisabeta Llpă":
- curăţare mobilier şi obiecte sanitare;
- muturat spaţii din interiorul sălilor de sport;
- curăţat geamuri şi uşi;
- transportat materiale şi echipamente;
Serviciului Intervenţii Edilitare:
- pregătit teren pentru retrasat parcări concesionate, staţii taxi, staţii transport public local,
public judeţean: curăţate şi măturare amplasament;
- lucrări de întreţinere la semnalizare rutieră: săpat gropi şi măturat în urma lucrării.
- întreţinerea zonelor de picnic
- curăţatul rigolelor
Padocul pentru câini fără stăpâni:
numai în curtea padocului:
transportat deşeuri.

măturat, spălat

staţii

transport

alei, greblat frunze, strâns iarba în urma cosirii

Terenuri de joacă pentru copii:
- împrăştiat sort, săpat gropi pentru montarea obiectelor de joacă, măturat;
- nivelat pietriş din incinta terenului de joacă;
- adunat gunoaie şi resturi menajere din zonele de acces în perimetrul terenului de

joacă şi

selectivă;

- curăţat mobilier şi echipamente de joacă;
- curăţat vegetaţie din zonele cu pavele, pietriş mărunt, tartan;
Parcul Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv "Corn işa" (P.R.A.T.S. Cornişa);
- curăţat pereţi, tavane, uşi, geamuri la toate construcţiile;
- măturat în toate sublocaţiile şi spaţiile adiacente acestora;
- adunat gunoi şi resturi menajere din toate sublocaţiile şi spaţiile adiacente acestora;
- transportat material şi accesorii, echipamente sportive şi de lucru;
- îndepărtat ţurţuri din zona streşinilor;

şi

colectarea lor

- curăţat mobilier şi obiecte sanitare;
- curăţat şi gresat patine;
- curăţat vegetaţie din zona cu pavele;
- curăţat gradene;
- transportat bărci şi hidrobiciclete între locul de depozitare şi debarcader;
- aşezat şi aranjat sezlonguri în perimetrul piscinei acoperite şi al bazinului exterior;
- repoziţionare, deschiderelînchidere umbrele plajă;
- transportat colaci tubbing, material şi accesorii;
- îndepărtare de pe platformă spre rigole colectoare;
- curăţat rampe şi corpuri specifice skate;
- curăţat şi degajat rigole, şanţuri şi podeţe;
- spălare toalete ecologice;
- udat şi fertilizat gazon, arbori şi arbuşti;
- învelit şi văruit tulpina arbori şi arbuşti;
- adunat şi transportat în vederea depozitării de vegetaţie după cosire şi crengi după toaletare;
- executat şi întreţinut cuvete arbori şi arbuşti;
Parcurile şi scuarurile din municipiul Botoşani:
- măturat în urma motocositorilor;
- greblat frunze, iarbă, resturi vegetale şi încărcat;
- văruit arbori;
- udat arbori şi arbuşti;
- măturat, adunat şi încărcat resturi vegetale în urma lucrării de toaletare arbori şi de curăţire a spaţiilor verzi,
cosire şi tuns gard viu;
- încărcat crengi în urma toaletării arborilor;
- săpat şi pregătit teren pentru gazon are, plantat şi udat flori;
- prăşit, plivit flori;
- dezgropat trandafiri;
- îngropat trandafiri;
Lucrări de deszăpezlre:
- activităţi de deszăpezire, spart gheaţa, îndepărtat, transportat şi încărcat de pe trotuare, pietonale şi străzi din
municipiul Botoşani;
• deszăpezire stadioane, căi de acces interior, exterior şi tribune la următoarele stadioane: Municipal,
Mecanex şi Victoriei;
• deszăpezire trotuare şi zonele de acces din parcuri, terenuri de joacă pentru copii, parcări, padoc;
- deszăpezire trotuarele şi zonele de acces din cadrul Sălii "Polivalente Elisabeta Lipă'';
- activităţi de deszăpezire a trotuarelor şi zonele de acces din cadrul P.R.A.T.S. Cornişa, respectiv: terenuri
de sport, patinoar artificial cu panou căţărare alpinism, amfiteatru în aer liber, lac artificial şi rău rafting,
piscina interioară şi bazin exterior, terenuri de joacă pentru copii, platforma skate-park, parcări publice
autovehicule, alei pietonale acces public.
Preşedinte

de şedinţă,
Consilier, Mihail Gabriel

Contrasemnează,

Tanasă

Secretar, Oana Gina Georgescu
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ANEXA NR.3 LA H.C.L. nr.

Procedura de ducere la îndeplinire a sancţiunii prestării unei
folosul comunităţii
1. Executarea

sancţiunii prestării

unei

activităţi

neremunerate în folosul

din 31.08.2017

activităţi neremunerate

comunităţii

în

se face în cadrul

Direcţiei Servicii Publice Sport şi Agrement ( DSPSA )
2.Direcţia Edilitare din cadrul aparatului de specialitate

al primarului va ţine evidenţa sancţiunilor prestării
unei activităţi în folosul comunităţii şi a executării acestora
3.Persoana obligată la prestarea unei munci în folosul comunităţii se va prezenta la DSPSA unde este luată
în evidenţă
4. Direcţia Edilitare propune emiterea dispoziţiei privind conţinutul activităţii ce urmează sa fie prestată de
persoana sancţionată la prestarea unei activităţi neremunerate in folosul comunităţii, având in vedere
pregătirea profesională şi starea sănătăţii precum şi programul de lucru. În baza propunerii Direcţiei Edilitare,
Primarul emite dispoziţia care se comunică persoanei obligate la prestarea unei munci în folosul comunităţii ,
DSPSA, Poliţiei Locale a municipiului Botoşani, Poliţiei Municipiului Botoşani, Parchetului de pe lângă
Judecătoria Botoşani, Judecătoriei Botoşani.

5. Persoana obligată la prestarea unei munci în folosul comunităţii se prezintă la DSPSA unde trebuie să
execute activitatea la data prevăzută în dispoziţie care nu trebuie să fie mai mare de 5 zile de la data primirii
mandatului, deciziei Serviciului de Probaţiune sau Ordonanţei de renunţare la urmărirea penală.
6. DSPSA desemnează o persoană cu evidenţa dispoziţiilor de executare sancţiunii prestării unei activităţi în
folosul comunităţii şi a stadiului executării acesteia.
7. DSPSA va efectua instructajul privind protecţia muncii şi va asigura condiţiile concrete de desfăşurare a
muncii. Persoanelor care prestează muncă neremunerată in folosul comunităţii în baza OG 55/2002 şi a art.
318 Cod procedură penală li se vor solicita date despre starea de sănătate ..
8 În cazul în care persoana obligată la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii nu se prezintă pentru
luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea activităţii
sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, Direcţia Edilitare din cadrul aparatului de
specialitate al primarului sau DSPSA va sesiza instituţiile în drept.
9.DSPSA întocmeşte pentru fiecare persoană obligată la prestarea unei activităţi neremunerată în folosul
comunităţii, de comun de acord cu aceasta, un grafic de prezenţă. Graficul de prezenţă va fi transmis
instituţiilor în drept şi Direcţiei Edilitare. Reprezentantul primarului împreună cu reprezentantul DSPSA,
verifică pe teren stadiul îndeplinirii activităţii şi întocmesc în acest sens un Proces verbal de verificare.
Procesul verbal de verificare va fi supus spre avizare Primarului Municipiului Botoşani. DSPSA asigură
mijlocul de transport. Graficul cu evidenţa orelor prestate de persoana sancţionată la prestarea unei activităţi
în folosul comunităţii constituie Anexă la prezenta procedură.
10.DSPSA informează primarul cu privire la executarea activităţii. La sfârşitul activităţii DSPSA transmite
pontajul pentru fiecare persoană Direcţiei Edilitare. Direcţia Edilitare va informa instituţiile în drept la
terminarea activităţii, în urma documentelor primite de la DSPSA.
II. Prezentul Regulament se completează cu dispoziţiile legale incidente în materie, precum şi cu
reglementări ulterioare, ce vor fi aduse la cunoştinţă tuturor organismelor implicate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Mihail Gabriel

Contrasemnează,
Tanasă

Secretar, Oana Gina Georgescu
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Viceprimar,

cosmin~REI

Raport de specialitate

j\"

privind propunerea de
aprobare a proiectului de hotărâre privind
stabilirea domeniilor serviciilor publice, a locurilor În care se va presta munca
neremunerată În folosul comunitătii
si procedura de ducere la Îndeplinire a
,
sancţiunii prestării unei activităţi În folosul comunităţii

.

având în vedere Raportul de specialitate al DSPSA nr 6542/10.08.2016 prin
care se propune completarea Anexei la BCL 245/2002 privind stabilirea
domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii pot presta
activităţi în folosul comunităţii in conformitate cu Ordonanţa Guvernului
nr.55/2002, considerăm oportun abrogarea BCL 245/2002 şi propunerea spre
aprobare a unei noi hotărâri a consiliului local în concordanţă cu toată legislaţia în
vigoare privind munca neremunerată în folosul comunităţii, precum şi procedura
de ducere la îndeplinire a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii.
1. Sunt persoane condamnate în urma săvârşirii unor infracţiuni care vin prin
decizii ale Serviciul de Probaţiune Botoşani în baza Legii 253/2013 privind
executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi persoane care
vin în temeiul art 318 Cod procedură penală prin ordonanţă de renunţare la
urmărirea penală emise de către parchetele de pe lângă judecătorii.
Art. 18 alin.2 din Legea 253/2013 prevede că Persoanele juridice de drept
public pot fi implicate în activităţile prevăzute la alin. (l) şi participă la
desfăşurarea acestora, prin decizie a consilierului de probaţiune sau, după caz, prin
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dispoziţie

delegat cu executarea, iar
alin 3din acelaşi articol
prevede că persoana juridică de drept public nu poate refuza desfăşurarea, în
condiţiile alin. (1), a unei activităţi ce nu implică suportarea unor cheltuiel i
suplimentare, altele decât cele inerente activităţii respective. Refuzul nejustificat
constituie abatere judiciară şi se sancţionează potri vit art. 19 din Legea 253/2013
a

judecătorului

2. Art.2 alin A pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 604/2016 din 24 august
2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 253/2013 privind
executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal dispune 
Persoanele juridice de drept public sau de drept privat competente să pună în
executare sau, după caz, să supravegheze executarea pedepselor, măsurilor
educative sau a altor măsuri neprivative, dispuse de organele judiciare, sau a unora
dintre acestea sunt, după cum urmează: A. în cazul persoanelor fizice: 3.
primăria de la domiciliul, precum şi, dacă este cazul, cea de la locuinţa
persoanei condamnate - pentru interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, respectiv pentru interzicerea dreptului de a
alege;
Conform art. 51 din Legea 253/2013 referitor la supravegherea executării
obligaţiei prevăzute la art. 85 alin. (2) IiI. b) din Legea nr. 286/2009 pri vind Codul
penal (l) Consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probatiune în a cărui
circumscripţie locuieşte persoana care urmează a presta muncă neremunerată în
folosul comunităţii, primind copia hotărârii judecătoreşti, decide, pe baza evaluării
iniţiale a persoanei, în care din cele două instituţii din comunitate menţionate În
hotărârea judecătorească urmează a se executa obligaţia şi tipul de activitate,
comuni când acestei instituţii o copie de pe dispozitivul hotărârii, precum şi decizia
sa. (9) Îndrumarea şi verificarea modalităţii efective în care persoana
supravegheată desfăşoară muncă neremunerată în folosul comunităţii se realizează
de către un reprezentant al instituţiei din comunitate stabilite prin decizia
prevăzută la alin.(1).
Faţă de cele mai sus prezentate, inţiern Proiectul de Hotărâre în forma anexată.
Director Direcţia Edilitare,
Nicolae SEMENESCU
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comunităţii,

~

în conformitate cu

locurilor în care
Ordonanţa

condrmitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a

-.---~

republicată,

cu

modificările şi completările
transparenţa decizională

52/2003 privind

în

Administraţiei

admistraţia publică, vă rugăm să

Servicii Publice, Sport

Ţurcanu,

sprijiniţi

în

a unui proiect de

comunităţii,

şi

Agrement,

reprezentată

legal de Director Eugen

în temeiul prevederilor H.C.L. nr. 245/2002 privind stabilirea domeniilor

serviciilor publice

hotărâre

Botoşani

ne

privind completarea anexei la H.C.L. nr. 245/2002.

Direcţia

Cristian

publice locale,

ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr.

introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al municipiului
hotărâre

nr. 55/2002.

Stimate Domnule Primar,

?;J~ "-;..
"~J (-,~v·
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,,~ ,,(1 în

contravenienţii
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r..

".'
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în folosul
,1,?--i

Anexei la H.C.L. nr.

şi

locurilor în care

în conformitate cu

privind aprobarea

contravenienţii

Ordonanţa

completării

nr. 55/2002,

pot presta

activităţi

vă

atenţiei

supune

în folosul

Proiectul de

Anexei la H.c.L. nr. 245/2002.

În acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mal sus ŞI

raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice, Sport
Vă mulţumim

Cu
Direcţia

Sport şi

pentru sprijinul acordat!

stimă,

Servicii Publice,
Agrement,

şi

Agrement.
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Raport de specialitate,
privind aprobarea completării Anexei la H.C.L. nr. 245/2002 privind stabilirea
domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii pot presta activităţi în
folosul comunităţii, în conformitate cu Ordonanta nr, 55/2002.
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii
prestării unei activităţi în folosul comunităţii, aceasta se prestează în domeniul serviciilor
publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor, păstrarea
curăţeniei, igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi în folosul căminelor pentru copii
şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte
social-culturale.
Art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002, prevede că prin hotărâre Consiliul
Local stabileşte domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta
activităţi în folosul comunităţii.
Prin Hotărârea nr. 245/2002 a Consiliului Local al municipiului Botoşani, s-au stabilit
activităţiile de muncă în folosul comunităţii cuprinse în Anexa la H.C.L. nr. 245 din
26.09.2002, sub titlul de "Domeniile şi locurile în care contravenienţii pot presta activităţi în
folosul comunităţii conform Ordonanţei nr. 55/2002".
Având în vedere schimbarea legislaţiei în materie contravenţională, în baza cărora
instanţele de judecată dispun transformarea amenzilor contravenţionale neachitate şi fără a fi
executate silit în prestarea de activităţi în folosul comunităţii, prin emiterea de mandate de
executare, se constată necesitatea actualizării anexei la H.C.L nr. 245/2002.
Se solicită necesitatea aprobării completării Anexei la H.C.L. nr. 245/2002 privind
stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii pot presta activităţi
în folosul comunităţii, în conformitate cu Ordonanţa nr. 5512002, prin includerea de noi
locaţii şi activităţi, întrucât locaţiile şi activităţiile cuprinse în hotărârea sus menţionată sunt
limitate.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, propunem completarea Anexei la H.C.L. nr.
245 din 26.09.2002, cu următoarele locaţii şi activităţi, după cum urmează:
Reamenajări şi întreţineri spaţii verzi şi salubrizare la stadionale Mecanex şi Victoriei;
Salubrizare la Padocul pentru câini fără stăpâni;
Lucrări de întreţinere, curăţenie şi diverse în cadrul Parcului Regional de Agrement,
Turistic şi Sportiv "Cornişa";
Lucrări de întreţinere, curăţenie şi diverse în cadrul Serviciului de Intervenţii Edilitare;
Lucrări de întreţinere, curăţenie şi diverse în cadrul Sălii Polivalente "Elisabeta Lipă";
Lucrări de deszăpezire.
Propunerile de

activităţi

specifice

fiecărei locaţii

sunt prevăzute în Anexa nr. 1.

ROMÂNIA
MUNICIPIUL BOTOŞANI
DIRECTIA SERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT
sediu social, Botoşani, Calea Naţională nr.64, Cod poştal - 710028
adresă de corespondenţă, Botoşani, str.Codrului nr.ie, Cod poştal-

710375
TEL.:0331/710613, FAX: 0331/710614, CUI: 24401506, RO 25973921
Site: www.polivalenta.ro e-mail: secretariat@polivalenta.ro

În temeiul:
1. Legii administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Ordonanţei Guvernului nr. 55 din 2002 privind regimul juridic al sancţiunilor
prestării unei activităţi în folosul comunităţi, aprobată prin Legea nr. 641/2002 cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţei Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor;

Propunem Consiliului Local al municipiului

Botoşani,

spre aprobare completarea Anexei la H.C.L. nr. 245 din 26.09.2002, cu
aetivităţile prevăzute în anexa 1, parte i n t ~ prezentul proiect.
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PROIECT DE HOT ĂRARE

privind completarea Anexei la H. CiL, nr. 245 din 26.09.2002 privind stabilirea
domeniilor serviciilor publice şi locurilor În care contravenienţiipot presta activităţi În
folosul comunităţii, în conformitate cu Ordonanţa nr, 55/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului primar Cătălin-Mugure! Flutur cu privire la
completarea Anexei la H.C.L. TIr. 245 din 26.09.2002 privind stabilirea domeniilor serviciilor
publice şi locurile În care contravenienţii persoane fizice pot presta activităţi În folosul
comunităţii. în conformitate cu Ordonanţa TIr. 55/2002,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice, Sport ŞI Agrement
Botoşani şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile:
art. 2, art. 16, art. 17 şi art. 19 din Ordonanaţa Guvernului TIr. 55/2002 privind regimul
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi În folosul comunităţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
art. 5, alin. (2), lit. c) şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului TIr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completări le ulterioare;
act. 6, alin. (1), (2), şi (4) din Legea TIr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (6), lit. a) pct. 16, ale art. 45, alin. (1) şi act. III
din Legea TIr. 215/200 I privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată,

HOTĂRĂşTE:

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei la H.C.L. TIr. 245 din 26.09.2002 privind
stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii pot presta activităţi
în folosul comunităţii, în conformitate cu Ordonanţa TIr. 55/2002, astfel:
Anexa va fi
- la lit. "A"

completată după

cum urmează:

Reamenajări şi întreţinere spaţii

verzi,

după poziţia TIr.

5 se introduce o

nouă

poziţie, poziţia nr. 6 sub denumirea Stadionul Mecanex şi Stadionul Victoriei;

- la lit. "B" Salubrizare, după poziţia TIr. 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia TIr. 6 sub
denumirea Stadionul Mecanex şi Stadionul Victoriei. După poziţia TIr. 7 se introduce o nouă
poziţie, poziţia TIr 8. Padocul de câini fără stăpâni;
- După litera G se introduc 3 noi litere, respectiv:
H. Lucrări de întreţinere, curăţenie şi diverse în cadrul Parcului Regional de
Agrement, Turistic şi Sportiv .Comişa".

ROMÂNIA
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MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

L
Edilitare.
J.

Lucrări

de

întreţinere, curăţenie şi

Lucrări

de intre ţinere,

curăţenie şi

diverse în cadrul Serviciului de
Sălii

diverse în cadrul

lntervenţii

Polivalente "Elisabeta

Lipă".

Art. 2. Se aprobă lista cu activităţi specifice fiecărei locaţii propuse de
Publice, Spor şi Agrement Botoşani, conform anexei nr. 1.
Art. 3. Restul prevederilor din H.C.L. nr. 245 din 26.09.2002

îşi păstrează

Art. 4. Primarul Municipiului Botoşani, Serviciul Edilitare
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Mihail Gabriel Tănasă

Botoşani,

Nr

.

2017

Direcţia

Servicii

valabilitatea.

şi Intervenţii

Edilitare vor

Contrasemnează,

Secretar, Oana Gina Georgescu
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ANEXANR.l
Propuneri de

activităţi

specifice fiecărei locaţii din cadrul
Sport şi Agrement Botoşani

Direcţiei Servicii

Publice,

Stadioanele Municipal, Mecanex şi Victoriei:
- curăţarea spaţiilor şi întreţinere din interiorul stadionului Municipal, respectiv: curăţare
vesti are, wc-urile publice, tribuna oficială, birouri;
- întreţinerea pistei de alergare la stadion Municipal, respectiv: afânare, nivelare;
- curăţarea spaţiilor şi întreţinere la exteriorul stadioanelor: tribune, alei principale, parcări;
- lucrări agricole specifice pentru gazonare şi întreţinerea terenurilor;
- întreţinerea spaţiilor verzi din interiorul şi exteriorul stadioanelor;
Sala Polivalentă "Elisabeta Lipă":
- curăţare mobilier şi obiecte sanitare;
- muturat spaţii din interiorul sălilor de sport;
- curăţat geamuri şi uşi;
- transportat materiale şi echipamente;
Serviciului Intervenţii Edilitare:
- pregătit teren pentru retrasat parcări concesionate, staţii taxii, staţii transport public local,
staţii transport public judeţean: curăţare şi măturare amplasament;
- lucrări de întreţinere la semnalizare rutieră: săpat gropi şi măturat în urma lucrării.
Padocul pentru câini fără stăpâni:
-doar în curtea padocului: măturat, spălat alei, greblat frunze, strâns iarba în urma cosirii
transportat deşeuri.
Terenuri de joacă pentru copii:
-îrnprăştiat sort, săpat gropi pentru montarea obiectelor de joacă, măturat;
- nivelat pietriş din incinta terenului de joacă;
- adunat gunoaie şi resturi menajere din zonele de acces în perimetrul terenului de
colectarea lor selectivă;
- curăţat mobilier şi echipamente de joacă;
- curăţat vegetaţie din zonele cu pavele, pietriş mărunt, tartan;

joacă şi

Parcul Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv "Cornişa" (p.R.A.T.S. Cornişa);
- curăţat pereţi, tavane, uşi, geamuri la toate construcţiile;
- măturat în toate sublocaţiile şi spaţiile adiacente acestora;
- adunat gunoi şi resturi menajere din toate sublocaţiile şi spaţiile adiacente acestora;
- trasportat material şi accesorii, echipamente sportive şi de lucru;
- îndepărtat ţurţuri din zona streşinilor;
- curăţat mobilier şi obiecte sanitare;
- curăţat şi gresat patine;
- curăţat vegetaţie din zona cu pavele;
- curăţat gradene;
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