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COMISIA 2 

ROMANIA 
PRIMARIA 

Comunei Ciurila 
JUDETUL CLUJ 

PROJECT DE HOT A.RARE 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

POPA TEODOR CRISTINEL 

Privind aprobarea a Regulamentului privind promovarea actiunilor avand ca obiect 
transformarea amenzilor contraventionale in munca neremunerata in folosul 

comunitatii 

Luand in discutie Raportul de specialitate or. 5403 din 30.08.2022 al Compartimentului 
Taxe si Impozite din cadml aparatului de specialitate al Primarului com. Ciurila si Referatul de 
aprobare or. 5349/25.08.2022 al primarului comu. Ciurila Privind aprobarea a Regulamentului 
privind promovarea actiunilor avand ca obiect transformarea amenzilor contraventionale 'in 
munca neremunerata in folosul comunitati i 

Tinand cont de urmatoarele prevederi legale 'in materie: 
- prevederile art. 2, art. 3, art. 15 alin 4, art. 16-24 din HG or. 55/2002 privind regimul juridic al 
sanctiunii prestarii unei activitati 'in folosul comunitatii; 
- prevederile OG nr. 2/2001 pr:ivind regimuljuridic al contraventiilor, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

In temeiul art.129, alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. b ~i g din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modifica1ile ~i completarile ulterioare; 

PROPUN: 

ART.I. Se aproba Regulamentul impreuna cu anexele sale privind promovarea de catre 
Compartimentul Taxe si Impozite a actiunilor avand ca obiect transformarea amenzilor 
contraventionale 'in munca 'in folosul comunitatii ~i punerea in aplicare a hotararilor pronuntate 
de instanta de judecata. 

ART.2. Ducerea la fodeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se va realiza de catre 
Compartimentul Taxe si Impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului al com. 
Ciurila 

ART.3. Prezenta hotarare se va comunica cu Institutia Prefectului - Judetul Cluj , in 
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate conform art. 255 din OUG or. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, cu Primarul Comunei 



Ciurila , cu Compartimentul Taxe si Impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
al com. Ciurila . 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
SAULIUC BOGDAN MIHAi 

AVIZAT, 
SECRETAR, 

POP A AURELIA 


