ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor
presta activităţi în folosul comunităţii, pe raza oraşului Breaza
Având în vedere expunerea de motive nr.13490/20.10.2011, formulată de dl. Ferăstrăeru Nicolae, Primarul
oraşului Breaza;
Ţinând seama de :
- raportul de specialitate nr.13491/20.10.2011, întocmit de dl. Diaconu Constantin, Sef Serviciu Public de
Transport Local;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi
servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza
- avizul nr.13492/20.10.2011, al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile art.16 din OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei
activităţi în folosul comunităţii, modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. (1) din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Stabileşte domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul
comunităţii în baza mandatelor de executare a sancţiunii obligatorii la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii,
transmise de instanţele judecătoreşti Primariei oraşului Breaza, conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Prefecturii
Prahova, Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, Oficiului Resurse Umane.
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Domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în
folosul comunităţii, pe raza oraşului Breaza

In vederea aducerii la îndeplinire a mandatelor de executare a sancţiunii obligatorii la prestarea
unei activităţi în folosul comunităţii sunt transmise de instanţele judecătoreşti Primăriei oraşului
Breaza, în următoarele domenii ale serviciilor publice :
I Asigurarea protecţiei mediului pe raza localităţii:
1.Lucrări de ecologizare a zonelor afectate de depozitări deşeuri menajere, necontrolate şi a
zonelor inaccesibile operatorului de salubrizare.
2.Lucrări de întreţinere spaţii verzi (cosit, greblat, măturat, strâns frunza, săpat, plantat puieţi).
3.Lucrări de salubrizare a zonei de desfăşurare a Târgului de toamnă.
4.Lucrări de decolmatare şi întreţinere torenţi şi cursuri de apa, săpat şanţuri în vederea curgerii
fluente a apelor pluviale pe drumurile publice.
II Reparare şi reabilitare a infrastructurii din oraşul Breaza:
1.Lucrări în vederea amenajării şi pregătirii terenului pentru montat traverse şi piatră cubică,
după caz.
2. Lucrări de consolidare maluri şi drumuri prin montarea de gabioane şi alte întăriri de maluri
în zonele supuse eroziunii solului.
III Actiuni specifice deszapezirii:
1.Împrăştiere material antiderapant pe domeniul public al oraşului.
2.Lucrări de îndepărtare a zapezii şi gheţii pe domeniul public al oraşului.
IV Întreţinerea clădirilor din domeniul public al oraşului şi terenul aferent acestora:
- Lucrări de curăţenie în interiorul clădirilor (măturat, spălat geamuri, etc)
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