
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 145/2021 
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta muncă în 

folosul comunității 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc 

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta muncă în folosul 
comunității, 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (3), art. 391 din O.G. nr. 2/2001 privind 
regimul juridic a contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 2 și art. 
16 din Ordonanța nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul 
comunității, 
           Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.96/2020 privind aprobarea înființării 
“Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”,  cu modificările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin (2) lit. d. coroborat cu  art.129 alin. (7) lit. s, art.129 alin.(14),   art. 139 alin. 
(1) și art. 196 alin. (1) lit. a. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. – Contravenienții cu domiciliul în Municipiul Târgu Secuiesc, care nu dispun de mijloace 
materiale sau financiare pentru plata amenzilor contravenționale și pentru care s-a procedat, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare, la înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea obligării la prestarea unei 
activități în folosul comunității, vor presta activități în domeniile serviciilor publice și în locurile stabilite 
prin prezenta hotărâre. 
       Art. 2. – Activitatea de executare a sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității de către 
contravenienți se va desfășura în cadrul Serviciului Public Local Târgu Secuiesc, serviciu cu personalitate 
juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local 
Târgu Secuiesc”.  

Art. 3. – Se stabilesc domeniile serviciilor publice și locurile în care persoanele fizice vor presta 
activități în folosul comunității pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc, după cum 
urmează: 

a) întreținerea curățeniei în parcuri, zone verzi; 
b) măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice; 
c) întreținerea locurilor de agrement; 
d) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, deszăpezire trotuare; 
e) montat și întreținere mobilier stradal; 
f) activități de lucrat pământul din cadrul serei municipale; 
g) lucrări de reparații în cadrul instituțiilor publice din perimetrul administrativ  

al municipiului; 
h) activități de tăiat lemne de foc pentru instituțiile publice subordonate Primăriei Municipiului 

Târgu Secuiesc. 
Art. 4. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2012 privind stabilirea domeniilor 

serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta muncă în folosul comunității, se revocă. 
Art. 5. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târgu 

Secuiesc și Serviciul Public Local Târgu Secuiesc.  
     Târgu Secuiesc, la 20 octombrie 2021 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Szigethy Kálmán    
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