
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                  
CONSILIUL LOCAL                       
                                  
            
  

HOTARARE  nr. 100 / 2019 
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii, 

persoane fizice, vor executa sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges. 

 Avand in vedere: 
-Referatul Primarului Municipiului Curtea de Arges nr. 27168/20.09.2019; 
-Raportul Serviciului juridic, contencios si agricol  nr. 27172/20.09.2019; 
-Prevederile art. 2, art. 16 si art. 19 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii 

prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile art. 5 alin. 2 lit. art. 9 si art. 36 ind. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravențiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Avizul comisiei juridice.  
In temeiul  art. 139 alin 1, 2 si 3  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

 
 

hotaraste: 
 
 

Art. 1: Domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii, persoane fizice, vor 
executa sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii sunt urmatoarele: 

-Intretinerea si igienizarea locurilor de agrement, parcurilor, drumurilor, spatiilor verzi, a 
bazelor sportive, a salilor de sport si a complexului de natatie; 

-Intretinere si activitati de curatenie in spital, crese, gradinite, scoli, licee; 
-Varuirea pomilor de pe domeniul public si privat al Municipiului Curtea de Arges; 
-Deszapezirea drumurilor municipiului; 
-Curatirea de vegetatie uscata, de resturi menajere si resturile din constructii a terenurilor 

aflate in proprietatea Municipiului Curtea de Arges. 
Art. 2: Pe baza copiei hotararii judecatoresti privind aplicarea unei sanctiuni de prestare a 

unei activitati in folosul comunitatii, a mandatului de executare si a confirmarii executarii integrale a 
sanctiunii, Serviciul impozite si taxe prin Compartimentul executari fiscale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Curtea de Arges va opera stingerea obligatiilor fiscale 
reprezentand amenzile pentru care contravenientii au prestat activitati in folosul comunitatii.  

 
 

Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                     Secretar  municipiu 
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