
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 34 
Din 27.05.2021

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care se vor 
presta activităţi în folosul comunităţii de către contravenienţii persoane fizice

Consiliul Local al comunei Băiuţ, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021;
Având în vedere referatul de avizare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, raportul 

compartimentului de specialitate şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Băiuţ;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997

în conformitate cu prevederile art. 2 coroborat cu art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privind 
regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, aprobată prin Legea 
nr. 641/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile O.G. nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit.”c” şi lit. ”d”, alin. 7 lit. lit. ”r”, ale art. 129 
alin. 3 lit. ”g” şi art. 196 alin. 1 lit. ”a”, din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
republicata cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă domeniile serviciilor publice şi locurile în care se vor presta activităţi 
în folosul comunităţii, după cum urmează:

a) întreţinere drumuri, şanţuri, poduri si podeţe;
b) acţiuni de deszăpezire şi împrăştiere material antiderapant;
c) întreţinere şi activităţi de curăţenie în şcoli si alte aşezăminte socialculturale.
d) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în spaţii verzi, baza sportivă, precum şi în alte 

imobile aparţinând domeniului public şi privat al comunei, inclusiv prin activităţi de deratizare, 
dezinsecţie şi ecarisaj.

e) colectarea gunoaielor si deşeurilor pe albiile pâraielor, precum si igienizarea 
localităţilor;

Art.2. Programul de muncă, precum şi normele privind executarea de activităţi în folosul 
comunităţii sunt cele stabilite prin Regulamentul din anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Comunei Băiuţ va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
prin compartimentele de specialitate.



Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş;
Primarului comunei Băiuţ 

- Populaţiei prin afişare 
Dosar
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Cvorum: *P voturi pentru,_____voturi împotrivă
şi abţineri din 1 0  consilieri prezenţi, în total 11 consilieri


