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REGULAMF;_NTUL PRIVIND PROMOVAREA ACŢIUNILOR A V AND CA 
OBIECT INLOCUIREA A_!\1ENZILOR CONT� �NŢIONALE CU 

SANCŢIUNEA PRESTARII UNEI ACTIVITAŢI IN FOLOSUL 
COMUNITĂŢII 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Art. 1 În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 
de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării 
silite (nu are venituri sau bunuri urmăribile ), organul de urmărire - Biroul 
Recuperare şi Executări Silite, în a cărui rază îşi are domiciliul sau resedinta 
contravenientul, va întocmi un referat în acest sens, către Biroul Juridic, care va 
sesiza instanţa de judecată în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării 
contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 

Art. 2 Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi 
aplicată numai de către instanţa de judecată. 

Capitolul II 
Domeniul de aplicare 

Art. 3 Activitatea in folosul comunitatii se poate presta pe raza Municipiului 
Medgidia, Jud. Constanta, prin transmiterea invitatiei pentru discutarea termenilor 
muncii in folosul comunitatii ( Anexa nr.I la Regulament) cu acordul persoanei 
fizice, prin semnarea Acordului/ Angajamentului privind munca in folosul 
comunitatii (Anexa n.2 la Regulament). 

Art. 4 Domenii in care se pot presta activitati în folosul comunitatii. 
Domeniul Serviciilor Publice 

1. Intretinerea curateniei in jurul platformei de gunoi de pe raza Municipiului
Medgidia.

Actiuni si activitati intreprinse: 
- Strangerea gunoiul din jurul platformelor, maturat m incinta

acestora, igienizare.
Perioada de realizare: permanent. 
Responsabili: D.G.D.P.P. si Serviciul Monitorizare Servicii Publice. 
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2. Lucrari de intretinere a rigorilor de scurgere din zona soselei de centura,
strazilor Municipiului Medgidia, etc.

Actiuni si activitati intreprinse: 
- Indepartarea noroiului si a aluvionilor, indepartarea vegetatiei.
Perioada de realizare: permanent.
Responsabili: D.G.D.P.P. si Serviciul Monitorizare Servicii Publice.

3. Intretinerea spatiilor verzi din parcuri si din jurul blocurilor de locuit.
Actiuni si activitati intreprinse: 
- Indepartarea resturilor vegetale si gunoaielor, sapat, greblat,

plantare de arbusti, udat, vopsirea bancilor si bordurilor, etc.
Perioada de realizare: permanent. 
Responsabili: D.G.D.P.P. 

4. lntretinerea spatiilor verzi din incinta Complexµlui Sportiv „ Iftmie Ilisei"
Actiuni si activitati intreprinse: 
- Indepartarea resturilor vegetale, gunoaielor, intretinerea gazonului,

vopsirea si repararea gardurilor, taiat iarba, etc.
Perioada de realizare: permanent. 
Responsabili: D.G.D.P.P. si administrator Complex Sportiv. 

5. Lucrari de intretinere a incintelor cimitirelor de pe raza Municipiului
Medgidia.

Actiuni si activitati intreprinse: 
- Indepartarea maracinisurilor, a resturilor vegetale, intretinerea

curateniei, aleilor, tuns si irigat gazon, etc.
Perioada de realizare: permanent. 
Responsabili: D.G.D.P.P. 

6. Lucrari de intretinere in incinta curtilor si zone aferente institutiilor de
interes public din Municipiul Medgidia ( spital, policlinica, etc.).

Actiuni si activitati intreprinse: 
- Indepartarea resturilor vegetale si gunoaielor, sapat, greblat,

vopsirea si repararea gardurilor, etc.
Perioada de realizare: permanent. 
Responsabili: D.G.D.P .P. 

7. Activitati de deszapezire.
Actiuni si activitati intreprinse: 
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- Inlaturat zapada, poleiul, gheata de pe trotuare, cai de acces, statii
de maxi-taxi, parcari publice.

Perioada de realizare: perioada de iarna. 
Responsabili: D.G.D.P.P. si Serviciul Monitorizare Servicii Publice. 

8. Alte activitati de interes public local.
Actiuni si activitati intreprinse: 
- Diverse activitati impuse de producerea unor fenomene naturale (

ploi torentiale, vant puternic, incedii, cutremure)
Perioada de realizare: ocazional. 
Responsabili: D.G.D.P.P. 

Capitolul III

Drepturi si obligatii 

Art. 5 În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 
de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării 
silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată 
pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu 
sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 
comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată. La primul 
termen de judecată, instanţa, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la 
cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii. În cazul·în 
care contravenientul nu achită amenda în termenul prevăzut la alineatul precedent, 
instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei 
activităţi în folosul comunităţii. 

Art. 6 Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se dispune de către 
viceprimar în executarea mandatului său prin comunicarea de către instanţa de 
judecată a hotărârii. 

Art. 7 După primirea hotărârii, viceprimarul stabileşte conţinutul activităţii 
ce urmează să fie prestată de contravenient, condiţiile în care acesta execută 
sancţiunea precum şi programul de lucru. 

Art. 8 Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii se asigură de către viceprimar, cu sprijinul Directiei Politia Locala 
Medgidia. 

Art. 9 Repartizarea sarcinilor şi coordonarea acţiunilor întreprinse de 
viceprimar, precum şi modalităţile de acordare a sprijinului de către unităţile de 
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poliţie în vederea supravegherii executării sancţiunii prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii se realizează în baza unui program de supraveghere şi control 
întocmit de viceprimar. 

Art. 1 O În termen de 3 zile de la primirea invitaţiei pentru discutarea 
termenilor muncii în folosul comunităţii (Anexa nr. 1 la Regulament), 
contraveninetul se va prezenta pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii. 
Contravenientul va semna un angajament privind munca în folosul comunităţii 
(Anexa nr. 2 la Regulament) iar viceprimarul va face instructajul privind protecţia 
muncii şi PSI. 

Art. 11 Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se exercită. 
după programul de muncă al contraveninetului, maxim 3 ore/zi iar în zilele 
nelucrătoare 6-8 ore/zi, în condiţiile în care este posibilă supravegherea activităţii 
contraveninetului. În cazul în care contraveninetul are posibilitatea să execute 
sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a 
supravegherii activităţii acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore/zi. 

Art. 12 Prestarea de activităţi în folosul comunităţii poate fi efectuată şi de 
către minori cu vârsta între 16 - 18 ani. Minorul nu poate fi obligat la prestarea 
unei activităţi care comportă riscuri sau este susceptibilă să îi afecteze educaţia ori 
să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, 
spirituale, morale sau sociale. Sancţiunea prestării .. unei activităţi în folosul 
comunităţii se execită după programul de şcoală al contraveninetului minor, maxim 
3 ore/zi iar în zilele nelucrătoare 6 ore/zi, în condiţiile în care este posibilă 
supravegherea activităţii contraveninetului minor. În cazul în care contraveninetul 
minor are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare. zi din cursul săptămânii, cu 
asigurarea corespunzătoare a supravegherii activităţii acestuia, durata maximă de 
lucru nu poate depăşi 6 ore/zi. 

Capitolul IV 
Sustragere de la executarea sanctiunii 

Art. 13 În cazul în care contravenientul se· sutrage de la executarea 
sancţiunii după începerea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la 
locul de muncă stabilit, Primarul Municipiului Medgidia va sesiza instanţa de 
judecată cu privire la neprezentarea contraveninetului şi imposibilitatea de punere 
în executare a hotărârii. Acest articol se aplică şi în situaţia lipsei nemotivate de la 
muncă de 3 ori. 
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Art. 14 În cazul întreruperii executării sancţiunii din motive temeinice, 
durata de executare a acesteia se prelungeşte cu o perioadă echivalentă numărului 
de ore neefectuate. 

Art. 15 Dacă până la punerea în executare a hotărârii prin care persoana 
fizică a fost sancţionată cu prestarea unei munci în flosul comunităţii sau în timpul 
executării sancţiunii intervine o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă 
privativă de liberate, cu executare, sancţiunea contravenţională privind munca în 
folosul comunităţii nu se mai execută. 

Capitolul V 
Dispozitii finale 

Art. 16 La finalul executării sancţiunii, viceprimarul va înştiinţa în scris 
instanţa care a emis hotărârea cu privire la executarea sancţiunii şi va elibera 
contraveninetului o dovadă în acest sens. 

Art. 17 Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

ŞEF BIROU RECUPERARE ŞI EXECUTARE SILITĂ 

VASILE Adrian 
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Anexa 1 

la Regulamentul privind promovarea acţiunilor având ca obiect înlocuirea 
amenzilor contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii 

INVITATIE PENTRU DISCUTAREA TERMENILOR MUNCII IN 

FOLOSUL COMUNITATII CATRE 

În baza Hotărârii Instanţei de judecată nr. , din data de 
----

_______ , pronunţată de Judecătoria ________ _ aţi fost 
obligat(ă) la un număr de ___ ore de muncă în folosul comunităţii. 

Executarea sancţiunii muncii în folosul comunităţii consta în obligaţia de a 
presta un anumit număr de ore de muncă neremunerată, personal, în beneficiul 
localităţii. 

Viceprimarul Municipiului Medgidia este persoana împuternicită să discute 
cu dumneavoastră detaliile muncii în folosul comunităţii pe care o veţi presta şi 
veţi cadea de acord asupra locului, programului de lucru şi tipul de munca pe care 
o veţi presta.

Pentru stabilirea detaliile menţionate mai sus va trebui să vă prezentaţi la 
sediul Primăriei-Municipiului Medgidia, în data de ______ la ora __ 

:J Prezenţa dumneavoastră este esenţială. 

Dacă dintr-un motiv întemeiat nu puteţi participa la aceasta întâlnire pentru 
a discuta detalii despre munca· în folosul comunităţii pe care o veţi executa, ne 
puteţi contacta la urmatorul număr de telefon ________ sau la adresa 
de e-mail ____________ _, pentru a reprograma întâlnirea. 

VICEPRIMAR, 
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Anexa 2 

la Regulamentul privind promovarea acţiunilor având ca obiect înlocuirea 
amenzilor contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii 

� � 

ANGAJAMENT PRIVIND MUNCA IN FOLOSUL COMUNITAŢII 

Subsemnatul domiciliat 
-----------------

, str. 
-----------· ----------------

în 

nr. ___ , bl. ___ ,. se. ___ , et. ___ ap. ___ _,/ judetul ____ _, 
CNP în baza hotărârii de executare nr. 

/ emisă de Judecătoria , îmi iau 
_______ _, -----------

angajamentul să execut orele stabilite prin Hotărâre, adică ____ ore. 

Mi s-a adus la cunoştiinţă, conţinutul Hotărârii, programul de lucru în 
vederea executării numărului de ore, precum şi instructajul individual privind 
protecţia muncii şi PSI. 

Dacă se ivesc impedimente în executarea muncn, voi informa imediat 
viceprimarul Municipiului Medgidia. 

Numele şi prenumele _____________ _ 

Semnatura 
----------
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Anexa 3 

la Regulamentul privind promovarea acţiunilor având ca obiect înlocuirea 
amenzilor contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii 

PROGRAM DE EXECUTARE A MUNCII ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII 

Numele si 
Nr. prenumele Dosarul Numarul de Orele efectuate 
Crt contravenientului ore stabilite zilnic 

Ziua Numar 
ore 

Total 

VIZAT PRIMAR, VICEPRIMAR, 


