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Hotararea Consiliului Local 393/27.10.2009
privind domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul
comunitatii
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr. SC2009- 23874/07.10.2009 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul
GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,
Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului sipatrimoniu, Comisiei pentru administrarea
domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale , Comisiei
pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei
pentru cultura,stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul
Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 2 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 - privind regimul juridic al
sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii, modificata ;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, modificata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si
modificata;
HOTARASTE
Art. 1: Contravenientii obligati de instanta de judecata printr-o hotarare definitiva la prestarea unei activitati in
folosul comunitatii vor desfasura activitatile in domeniul serviciilor publice, in baza unui Regulament stabilit
de Primaria Municipiului Timisoara impreuna cu Directia Politia Comunitara, in locurile stabilite in Anexa
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 187/
29.06.1999 - privind stabilirea locurilor in care contravenientii pot presta activitati in folosul comunitatii.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Politia Comunitara a
Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
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- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Politia Comunitara;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Biroului Relatii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetateni;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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