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Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de transformare  
a amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunității 

 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 639 din 12.02.2021, privind aprobarea 

Regulamentului de transformare a amenzilor contravenționale în muncă în folosul 
comunității, 

- Raportul de specialitate nr. 640 din 12.02.2021, privind aprobarea 
Regulamentului de transformare a amenzilor contravenționale în muncă în folosul 
comunității, 

- Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al 
comunei Țețchea, 

- Prevederile art. 2, art. 3, art. 15 alin. (4), art. 16 – 24 din O.G. nr. 55/2002 
privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) și c), art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (1 - 5) O.G. nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și compeltările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), g) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul 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, 
          Consiliul local al comunei  Țețchea ,  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de transformare a amenzilor contravenționale în 
muncă în folosul comunității. 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul 
Comunei Țețchea. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 

-  Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul Comunei Țețchea; 
- Viceprimarului Comunei Țețchea; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 

 
 
                        INIȚIATOR,                                                                                 AVIZAT, 

                 Primar,                                                                             Secretar general, 
                 Florin – Aurel Cazan                                                                     Florian Bronț 

                                                     
                                                                                                                            

                             


