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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

Anexa la Hotărârea nr. 1/30.01.2015 

 

REGULAMENT 

 privind prestarea de activități în folosul comunității de către contravenienți 

 

CAPITOLUL I  

DISPOZIȚII GENERALE 

 Art. 1 - Dispozițiile prezentului regulament se aplică tuturor contravenienților persoane fizice, cu 

domiciliul pe raza comunei Răducăneni, pentru care instanța de judecată a dispus prestarea unei activități 
în folosul comunității, avându-se în vedere aptitudinile fizice și psihice ale contravenientului, precum și 
nivelul pregătirii profesionale, de la caz la caz. 

 Art. 2 - La stabilirea activității în folosul comunității care urmează a fi prestată de către 
contravenient se va avea în vedere pregătirea profesională și starea sănătății acestuia, atestate prin acte 

eliberate în condițiile legii, fiind interzise stabilirea de activități în locuri cu grad ridicat de risc sau care, 
prin natura lor, pot produce daune sănătății persoanei.  
 

CAPITOLUL II 

DOMENIILE ȘI LOCURILE ÎN CARE SE POT PRESTA  

ACTIVITĂȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

Art. 3 - Activitatea în folosul comunității se va presta sub îndrumarea viceprimarului comunei 
Răducăneni, prin intermediul polițiștilor locali, în domeniile și locurile stabilite în art. 1 din Hotărârea nr. 

1/30.01.2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 
 

CAPITOLUL III 

EXECUTAREA SANCȚIUNII CONTRAVENȚIONALE A PRESTĂRII UNEI 

 ACTIVITĂȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

 Art. 4 - Prestarea unei activități în folosul comunității se dispune de către primar în executarea 
mandatului emis și comunicat de instanța de judecată, împreună cu dispozitivul hotărârii. Primarul 
împuternicește viceprimarul cu supravegherea executării activității respective de către contravenient.  

 Art. 5 - Contravenienții obligați la prestarea unei activități în folosul comunității prin mandate de 
executare vor fi invitați la sediul Primăriei comunei Răducăneni în vederea executării mandatului.  

 Art. 6 (1) În vederea a executării mandatului, viceprimarul comunei Răducăneni stabilește 
conținutul activității care urmează să fie prestată de către contravenient, condițiile în care acesta execută 
sancțiunea, precum și programul de lucru. 

 (2) Identificarea locațiilor de desfășurare a activităților, precum și evaluarea calitativă a  lucrărilor 
executate se vor efectua de către viceprimarul comunei. 

 (3) Contravenientul va semna un angajament prin care va lua la cunoștință de conținutul 
mandatului și de programul de lucru în vederea executării numărului de ore de muncă în folosul 
comunității stabilit de către instanța de judecată. 

 (4) Viceprimarul comunei are obligația să comunice primarului comunei situațiile apărute pe 
parcursul efectuării muncii de către contravenient, precum și confirmarea executării mandatului.  

 Art. 7 (1) Viceprimarul comunei, prin polițistul local de serviciu, va efectua instructajul 
individual privind securitatea și sănătatea în muncă și P.S.I. și va ține evidența orelor de muncă prestate.  

(2) Uneltele și echipamentul de protecție necesare în vederea desfășurării activităților, vor fi 

asigurate de către contravenient. 
Art. 8 (1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută pe o durată cuprinsă 

între 50 de ore și 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi, în 
condițiile în care este posibilă supravegherea activității contravenientului. 

(2) În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul 

săptămânii, cu asigurarea supravegherii activității acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăși 8 ore 
pe zi. 
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Art. 9 - Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se 
asigură de către polițiștii locali, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul polițiștilor din 

cadrul Postului de poliție Răducăneni.   
Art. 10 - Primarul comunei Răducăneni, prin viceprimarul comunei, va comunica instanței 

emitente a mandatului de executare a sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității data 

începerii executării, întreruperea executării și/sau refuzul de a executa mandatul. 
Art. 11 (1) În cazul în care persoana obligată să execute sancțiunea prestării unei activități în 

folosul comunității lipsește nemotivat de trei ori succesiv, se consideră întreruptă executarea sancțiunii și 
se comunică în scris instanței. 

(2) Se consideră absență motivată doar aceea întemeiată pe considerente medicale și justificată cu 

acte doveditoare. 
Art. 12 - Viceprimarul comunei va ține evidența mandatelor executate, a celor aflate în executare 

și a celor executate.  
 

CAPITOLUL IV 

EXECUTAREA SANCȚIUNII CONTRAVENȚIONALE A PRESTĂRII UNEI 

ACTIVITĂȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII ÎN CAZUL MINORILOR  

 Art. 13 - Prestarea unei activități în folosul comunității poate fi efectuată de către minorii cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani. 
 Art. 14 (1) Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este 

susceptibilă să îi afecteze educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, 
spirituale, morale sau sociale. 
 (2) Dispozițiile art. 6 și 7 se aplică în mod corespunzător. 

 Art. 15 (1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul 
școlar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 25 de ore și 150 de ore, de maximum 3 ore pe zi, 

iar în zilele nelucrătoare de 6 ore pe zi, în condițiile în care este posibilă supravegherea activității 
contravenientului. 

(2) În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul 

săptămânii, cu asigurarea supravegherii activității acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăși 6  
ore pe zi. 

 
CAPITOLUL V 

SANCȚIUNI 

Art. 16 - Primarul comunei Răducăneni, prin intermediul consilierului juridic, la propunerea 
viceprimarului comunei, poate cere instanței de judecată, în condiții art. 21 din O.G. nr. 55/2002, 

înlocuirea sancțiunii cu cea a amenzii, în cazul în care contravenientul, cu rea voință, nu se prezintă în 
vederea executării sancțiunii. 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII FINALE 

Art. 17 - Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancțiunii prestării unei 
activități în folosul comunității sau dacă în timpul executării sancțiunii prestării unei activități în folosul 
comunității a intervenit o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, cu 

executare, sancțiunea contravențională nu se mai execută.  
Art. 18 - Împotriva masurilor luate cu privire la conținutul activității, la condițiile în care se 

realizează, precum și la modul în care se exercită supravegherea contravenientul poate face plângere, 
care se depune la primar. Plângerea împreuna cu actul de verificare a aspectelor sesizate se înaintează, în 
termen de 5 zile de la înregistrare, judecătoriei în a cărei circumscripție se execută sancțiunea. 

 
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                      Consilier local,   

 

                                     VIOREL ILIE 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  Contrasemnează  

                                                                                                                                                 Secretar comună 

 

                                                                                                                                                 Bumbaru Cătălin     


