ROMÂNIA
JUDEŢULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREA NR. 78/2015
cu privire la modificarea H.C.L. nr. 51/2011 privind stabilirea domeniilor de activitate
înăcareăpoateăprestaămunc ăînăfolosul comunit ţiiăceiăc roraăliăseăînlocuieşteăamenda
cuăprestareaăuneiăactivit ţiă în folosul comunit ţii, respectiv aprobarea
regulamentului local de aplicare a prevederilor Legii nr. 293/2009

Consiliul Local al comunei Ozun ,ăjudeţulăCovasna
întrunităînăşedinţaăextraordinar ădinădataădeă29ăseptembrie 2015,
având în vedere expunerea de motive a d-lui primar, referatul Polițieiă Locale Ozun,
avizulăfavorabilădatădeăc treăcomisiaădeăspecialitateăaăConsiliuluiăLocal Ozun;
ţinândă contă de prevederile Legii 293/2009 pentru modificarea OG.nr.2/2001 privind
regimulă juridică ală contravenţiilor, coroborate cu prevederile Legii 294/2009 privind
modificareaă O.G.ă nr.55/2002ă privindă regimulă juridică ală sancţiuniiă prest riiă uneiă activit ţiă înă
folosul comunit ţii;
în baza art. 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privindă normeleă deă tehnic ă
legislativ ăpentruăelaborareaăactelorănormativeărepublicat ,ă
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) si art. 45 alin.1 ale art.115 alin 1 litera b din
Legeaă215/2001ăprivindăadministraţiaăpublic ălocal :
HăOăTă ăRă ăŞăTăEă
Articol unic – H.C.L. nr. 51/2011 privind stabilirea domeniilor de activitate în care
poateăprestaămunc ăînăfolosulăcomunit ţiiăceiăc roraăliăseăînlocuieşteăamendaăcuăprestareaăuneiă
activit ţiă ă înă folosulă comunit ţii,ă respectivă aprobareaă regulamentuluiă locală deă aplicare a
prevederilor Legii nr. 293/2009, seămodific ădup ăcumăurmeaz :ă
1.
Art. 1 din Anexa nr. 2 al hot rârii: Regulamentul local de aplicare a prevederilor Legii
nr. 293/2009 seămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins:
”Art. 1. Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a sancţiunii
prestării unei activităţi în folosul comunităţii polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Ozun.”

2.

Art. 3 alin. 1 din Anexa nr. 2 al hot rârii: Regulamentul local de aplicare a prevederilor

Legii nr. 293/2009 seămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins:
”Art. 3. (1) Poliția Locală Ozun asigură identificarea locurilor unde va fi prestată, de către
contravenienţi, munca în folosul comunităţii în domeniile; întocmeşte un program de supraveghere şi

control; supraveghează contravenienţii sancţionaţi cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii,
prin hotărâri judecătoreşti irevocabile; efectuează instructajul individual privind securitatea şi
sănătatea în muncă şi ţine evidenţa orelor de muncă prestate.”

3.
Art. 4 din Anexa nr. 2 al hot rârii: Regulamentul local de aplicare a prevederilor Legii
nr. 293/2009 seămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins:
”Art. 4. Poliția Locală Ozun va comunica instanţei emitente a mandatului de executare a
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii data începerii, întreruperea executării sau
refuzul de a executa mandatul.”

4.
Art. 5 alin. 1 din Anexa nr. 2 al hot rârii: Regulamentul local de aplicare a prevederilor
Legii nr. 293/2009 seămodific ăşiăvaăaveaăurm torul cuprins:
”Art. 5. (1) În cazul în care persoana obligată a executa sancţiunea prestării unei activităţi în
folosul comunităţii se prezintă la Primăria comunei Ozun, dar refuză efectuarea executării lucrărilor
indicate de Poliția Locală Ozun, se consideră întreruptă executarea sancţiunii şi se va comunica în
scris Judecătoriei Municipiului Sfântu Gheorghe.”

5.

Art. 4 al hot rârii seămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins:
”Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Poliția Locală Ozun.”

Ozun, la 29 septembrie 2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Molnár Éva

Contrasemnează:

secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia
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