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                                 H O T Ă R Â R E nr. 95/21.07.2009 
          PRIVIND APROBAREA DOMENIILOR SERVICIILOR PUBLICE SI LOCURILE IN CARE 

CONTRAVENIENTII VOR PRESTA ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII IN ORASUL 
SANTANA SI CAPORAL ALEXA  

 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA, 
 

Având în vedere : 

-        Referat de specialitate Rus Teodor , inspector asistenta sociala 
- Prevederile art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul 

comunitatii 
- Adresa nr. 205807/2009 a I.J.P. Arad – Politia orasului Santana 
- Prevederile art. 36 alin. (2) litera c.  si punctul 16   din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală , republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
 În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

    Art. 1 – Se aproba domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in 
folosul comunitatii, dupa cum urmeaza: 
 a.) pe raza orasului Santana si satului apartinator Caporal Alexa; 
 b.)activitatile care se vor presta de catre contravenienti sunt urmatoarele:  

- maturatul manual al trotuarelor ; 
- strangerea manuala a hartiilor de pe alei; 
- intretinerea curateniei pe strazi; 
- curatirea terenului de frunze , crengi cu grebla; 
- combaterea manuala a buruienilor de pe pasuni; 
- taierea cu sapa a musuroaielor de pe pasuni; 
- plantat arbusti; 
- varuirea manuala a arborilor; 
- curatirea manuala a zapezii de pe alei; 
- spargerea cu tarnacopul , cazmaua si ranga a ghetii; 
- sapat santuri; 
- cosit iarba; 
- toaletarea arborilor; 
- nivelarea pamantului in urma saparii santurilor; 
- ingrijirea florilor in parcuri; 



- executarea curateniei generale la diferite institutii publice cum ar fi : scoli,gradinite,spital,camine 
culturale,centru de zi pentru copii; 
- curatirea si inlaturarea manuala a stratului de noroi si murdarie de pe strazile modernizate; 
- saparea pamantului in jurul arbustilor; 
- imprastierea cu lopata a pamantului rezultat din saparea mecanica a canalelor; 
- udarea cu furtunul a suprafetelor plantate cu flori; 

      - udarea cu galeata sau stropitoarea a arbustilor si pomilor.   
 Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari de incredinteaza primarul orasului Santana , 
domnul Enache Viorel. 
          Art. 3   -  Prezenta se comunică : 
- Instituția Prefectului – Județul Arad, Directia Controlului Legalitatii Actelor , Juridic, Relatii Publice si 

Secretariat – Compartimentul Legalitatii Actelor si Contencios  
- I.J.P. Arad - Politia orasului Santana 
- Persoane fizice si juridice prin afisaj  
- Primarul orasului  Santana. 
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