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HOTĂRÂREA NR.______ 

Din 27.01.2014 

Privind stabilirea domeniilor de activitate in care contravenientii care au domiciliul pe raza 
teritorială a comunei Zagar si nu au achitat amenzile contraventionale, pot 

presta activităti in folosul comunitătii. 
 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL  ZAGAR 
JUDETUL MURES 

 
 

 

   Având in vedere referatul  primarului Comunei Zagar si raportul comisiei de 
specialitate din administratia  locala din cadrul Consiliului Local al Com Zagar. 

Tinand seama de  prevederile art. 2 si 16 din OG nr.55 din 16 august 2002 privind 
regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii 
contravenţionale si OG.nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 

 In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.(a) coroborat cu art.115,alin.1,lit.b  din 
Legea nr 215/2001 privind administratia publică locală republicată si modificată.       
                                                                            
 

HOTARARE 

 

 
         Art. 1 –Contravenienţii obligaţi de o instanţă de judecată  printr-o hotărâre definitivă la 
prestrarea unei activităţi in folosul comunităţii vor desfăşura activităţile in domeniul  serviciilor 
publice in baza  planului stabilit de Primăria Comunei Zagar, in locurile stabilite in Anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .     
         Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează viceprimarul 
Comunei Zagar. 
 
 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA  
BOGOR DORIN CRISTIAN  

 
Contrasemneaza  

SECRETAR 
Maria Cosmina ONET 
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PRIMAR 

TANTAREANU CORNEL ADRIAN 
 
 

  



ROMÂNIA          ANEXA 

JUDEŢUL MUREŞ 

PRIMĂRIA COMUNEI ZAGAR 

  

  

PLAN DE SERVICII 
  

                 

  

Nr.crt. Activitatea / serviciul prestat 

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

luna luna luna luna 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Împrăştierea de material 
antiderapant în caz de timp 
nefavorabil. 

X -- -- X 

2 Curăţirea ,dezăpezirea 
drumurilor respectiv străzilor 
din comună. 

X -- -- X 

3 Dezăpezirea trotuarelor X -- -- X 

4 Adunarea gunoaielor menajer 
din zonă. X X X X 

5 Curăţirea şi desfundarea 
şanţurilor  de scurgere în 
vederea prevenirii inundaţiilor. 

X X X X 

6 Întreţinerea acostamentelor 
drumurilor şi străzilor X X X X 

7 Asigurarea scurgerii băltirilor 
de apă în şanţurile pentru ape 
pluviale 

X X X X 

8 Curăţirea vegetaţiei uscate pe 
toate cursurile de apă din 
comuna Zagar 

-- X X X 

9 Tăierea şi curăţirea pomilor de 
crengi uscate pe raza 
comunei. 

-- X X X 

10 Adunarea gunoiului în saci de 
polietilenă în vederea 
colectării la locurile  cu 
destinaţia de depozitare 

X X X X 

11 Curăţenie în căminile culturale X X X X 

12 Alte lucrări X X X X 

  

 

 



RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

Privind stabilirea domeniilor de activitate in care contravenientii care au domiciliul pe raza 
teritorială a comunei Zagar si nu au achitat amenzile contraventionale, pot 

presta activităti in folosul comunitătii. 
 

 
 
   

   
Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu privire la 

stabilirea domeniilor de activitate in care contravenientii care au domiciliul pe raza 
teritorială a comunei Zagar si nu au achitat amenzile contraventionale, pot presta activităti in 
folosul comunitătii. 

  Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia publica locala 
republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de resort  este deacord cu 
propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  

.  
 

SECRETAR 
ONET MARIA COSMINA 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

Privind stabilirea domeniilor de activitate in care contravenientii care au domiciliul pe raza 

teritorială a comunei Zagar si nu au achitat amenzile contraventionale, pot 

presta activităti i  folosul co u itătii. 
 

 
 

 
   

   
Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu privire la 

stabilirea domeniilor de activitate in care contravenientii care au domiciliul pe raza 
teritorială a comunei Zagar si nu au achitat amenzile contraventionale, pot presta activităti in 
folosul comunitătii. 

 Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia  
publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de specialitate  este 
deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  

 

 

PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 

SPECIALITATE  

STOICA ALIN EUGEN          MARIA COSMINA ONET  
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