
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea domeniului serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor

presta activităţi în folosul comunităţii

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.6501 din 05.12.2017 a primarului comunei Coşna, 

raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului nr.300 din 
18.01.2018 şi rapoartele comisiilor:

-pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice a 
drepturilor cetăţenilor din cadrul consiliului local Coşna, înregistrat sub nr.463 din 25.01.2018;

-pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte şi protecţie copii din cadrul consiliului local Coşna, înregistrat sub nr.462 din 25.01.2018;

Având în vedere prevederile art.2 şi 16 din OG. nr.55/2002 privind regimul juridic al 
sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii, aprobată prin Legea nr.641/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 9, art.45 alin.l şi art.115 alin.l litera „b” din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l.Se stabilesc domenii a serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor 
presta activităţi în folosul comunităţii, în comuna Coşna, judeţul Suceava, conform anexei 
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Evidenţa şi supravegherea contravenienţilor se va face prin grija doamnei 
viceprimar Iuga Dorina, în baza unui program.

Art,3.Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţi a activităţilor 
în folosul comunităţii conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind transformarea 
amenzii, Compartimentul Impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Coşna, va opera stingerea obligaţiilor fiscale reprezentând amenzile pentru care 
contravenienţii vor presta muncă în folosul comunităţii.

Art.S.Odată cu adoptarea prezentei hotărâri orice alte dispoziţii contrase emise în acest 
sens se abrogă.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
primarul comunei Coşna şi viceprimarul comunei.

Art.7.Secretarul comunei Coşna va comunica prezenta hotărâre celor în drept, precum 
şi Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut 
de lege.
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