
                                                        

HOTARAREA Nr. 12/2020
Privind promovarea ac iunilor avand ca obiect transformare amendă i prestarea unei activită i înțiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în și prestarea unei activități în țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în

folosul comunită ii precum i stabilirea domeniilor serviciilor publice i a locurilor în care se vor prestațiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în și prestarea unei activități în și prestarea unei activități în
activită i în folosul comunită ii de către contravenien ii persoane fizicețiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în

Având în vedere:
expunerea  de  motive  a  Primarului  comunei  Ibăne ti  prin  care  propune  promovareaști prin care propune promovarea

ac iunilor avand ca obiect transformare amendă i prestarea unei activită i în folosul comunită iițiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității ști prin care propune promovarea țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității
precum i stabilirea domeniilor serviciilor publice i a locurilor în care se vor presta activită i înști prin care propune promovarea ști prin care propune promovarea țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității
folosul comunită ii de către contravenien ii persoane fizice; țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității

în  baza  Ordonan ei  de  Guvern  nr.  2  din  12  iulie  2001  privind  regimul  juridic  alțiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității
contraven iilor ; țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității

Ordonan a de Guvern nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanc iunilor prestării uneițiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității
activită i în folosul comunită ii i închisorii contraven ionale : țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității ști prin care propune promovarea țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității

Luund  în  considerare  raportul  de  specialitate  din  partea  Biroului  buget  finanţe  -
contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul primăriei Ibăne ti ;ști prin care propune promovarea

- În temeiul art.129, alin.(2) coroborat cu alin.(7), lit.”k”, ale art.139, alin.(1) şi alin.(3),
lit.”i”  şi  ale  art.196,  alin.(1),  lit.”a”  din  Ordonan a  de  Urgen ă  nr.57/2019  privind  Codulțiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității
administrativ,

Consiliul Local al comunei Ibăne ti, Jude ul Vaslui,și prestarea unei activități în țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în

HOT  ĂRĂ TE:ȘTE:  

Art.  1  Se  imputernice te  Biroului  buget  finanţe  -contabilitate,  impozite  şi  taxe  locale  din  cadrulști prin care propune promovarea
primăriei  Ibăne ti  să  promoveze  în  instan ă  a  ac iunilor  avand  ca  obiect  transformare  amendă  iști prin care propune promovarea țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității ști prin care propune promovarea
prestarea unei activită i în folosul comunită ii.țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității
Art.  2.  Se aprobă domeniile serviciilor publice i  locurile  în care se vor presta activită i în folosulști prin care propune promovarea țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității
comunită ii, după cum urmează:țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității
a) întreţinere drumuri, santuri, poduri si podete;
b) acţiuni de deszăpezire şi împrăştiere material antiderapant;
c) întreţinere şi activităţi de curăţenie în şcoli si alte aşezăminte social-culturale.
d) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în spaţii  verzi,  biserici,  precum şi în alte imobile aparţinând
domeniului public şi privat al comunei, inclusiv prin activităţi de deratizare, dezinsecţie şi ecarisaj.
e) colectarea gunoaielor si deseurilor pe albiile paraielor, precum si igienizarea localitatilor;
Art. 3. Programul de muncă, precum i normele privind executarea de activitati în folosul comunită iiști prin care propune promovarea țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității
sunt cele stabilite prin Regulamentul din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNE TIȘTE:



Art.4.  Primarul  Comunei  Ibăne ti  prin  compartimentele  de  specialitate  i  Biroului  buget  finanţe  -ști prin care propune promovarea ști prin care propune promovarea
contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul primăriei Ibăne ti va asigura aducerea la indeplinire aști prin care propune promovarea
prezentei hotărâri .
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Comunei  IBĂNE TI, în termenulȘTI, în termenul
prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNE TI i Prefectului jude ului VASLUI  i se aduce laȘTI, în termenul ști prin care propune promovarea țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității ști prin care propune promovarea
cuno tin ă publică prin afi area la sediul primăriei.ști prin care propune promovarea țiunilor avand ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității ști prin care propune promovarea

            
Această hotărâre a fors aprobată cu un număr 10 voturi din 10 consilieri prezenţi.

    PRE ENINTE DE EDINȘTI, în termenul ȘTI, în termenul ȚĂ                          Dată astăzi.
Consilier:                                                                                                                        31.01.2020

       Bodroghină Vasile

   Contrasemneaz  ă:  
                Secretarul Comunei Ibăne ti, ști prin care propune promovarea

                                                                                                     Pîrlog George 


