
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

VALEA DOFTANEI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care 

contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr.55/2002  

Consiliul local al comunei Valea Doftanei ,judeţul Prahova;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl.Gheorghe Mosor-

Primarul comunei Valea Doftanei,judeţul Prahova cu privire la stabilirea domeniilor 
serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul 
comunităţii potrivit Ordonanţei Guvernului nr.55/2002,cu completările şi modificările 
ulterioare.

Văzând prevederile art.2 şi art.16 din   Ordonanţei Guvernului nr.55/2002,cu 
completările şi modificările ulterioare

În temeiul art.36,alin(1) şi alin(9) din Legea nr.215/2011,Legea Administraţiei 
Publice Locale,republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Domeniile serviciilor publice şi locurile în care  contravenienţii vor presta 
activităţi în folosul comunităţii pe teritoriul administrative al comunei Valea Doftanei,sunt 
cele prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul comunei Valea Doftanei va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre,iar secretarul comunei Valea Doftanei o va face publică prin afişare şi prin alte 
mijloace mass-media..

Preşedinte  de Şedinţă 
Daniel Savu

Contrasemnează
Vasile  Piele

Secretarul comunei
Valea Doftanei

 Valea Doftanei 
14 Octombrie 2011
Nr.79



Anexa nr.1  la Hotărârea nr.79
din 14.10.2011

Preşedinte de Şedinţă
Daniel  Savu

Nr. 
crt.

Domeniu Locul de Prestare Actiuni si masuri intreprinse

1 Intretinere zona 
centrala a satului 
Tesila  

Camin Cultural, parc, Monument,Grup 
Scolar

Indepartarea resturilor vegetale,a maracinisurilor,a 
gunoaielor,intretinerea acostamentelor,etc

2 Intretinere zona 
centrala a satului 
Traisteni 

Camin Cultural, parc, Scoala Generala Indepartarea resturilor vegetale,a maracinisurilor,a 
gunoaielor,intretinerea acostamentelor,etc

3 Intretinere trotuare şi 
rigole 

Satele Tesila si Trasiteni Indepartarea resturilor vegetale, curatat santuri, 
transportarea resturilor in locurile special amenajate

4 Intretinerea in sezonul 
rece a drumurilor 
comunale si drumului 
judetean 

Comunei Valea Doftanei Indepartarea zapezii cu mijloace mecanice si 
manuale,imprastierea materialelor antiderapante

5 Intretinerea bazei 
sportive 

Sat Traisteni-Str.Stadionului Taiat iarba,reparatii gard,colectat  gunoi menajer , 
peturi,etc. si depozitarea acestora in locuri special 
amenajate

6 Lucrari de strangere a 
deseurilor 

Popas Vladisor, Poduristi, 
Negras,Ermeneasa,Florei,Valea Seacă

Colectarea deseurilor rezultate 

7 Lucrari de intretinere 
a acostamentului pe 
lungimea drumurilor 
comunale,si drumului 
judetean 

Comuna Valea Doftanei Indepartarea mâlului si a altor resturi,ramase in aceste 
zone ca urmare a scurgerii apei rezultate in urma 
precipitatiilor

8.
Lucrari de intretinere 
in incintele 
instituţiilor publice 

Primaria Valea Doftanei sat Tesila si sat 
Traisteni,Postul de Politie, Camine 
Culturale,Grupul Şcolar Carol I Valea 
Doftanei,Sc.Gen.Trăisteni.

Indepartarea resturilor,a gunoaielor,vopsire si reparatii 
garduri



9 Lucrari de intretinere 
a cimitirelor

Cimitir Trăisteni,cimitir Teşila I,cimitir 
Teşila II

Indepartarea resturilor,a maracinisurilor, sapaturi 
manuale

10 Lucrari de intretinere 
a albiei raului 
Doftana,a afluenţilor 
acestuia si a lacului 
Paltinu

Comuna Valea Doftanei Indepartarea malului si a altor resturi,ramase in aceste 
zone ca urmare a scurgerii apei rezultate in urma 
precipitatiilor

11 Alte activitati de 
interes si utilitate 
publica

Comuna Valea Doftanei Asigurarea depozitelor de combustibil solid 
(lemn),diferite activitati de intretinere si reparatii 
ocazionate de producerea unor fenomene naturale (ploi 
torentiale, incendii,cutremure,inundatii),curaţirea 
izlazurilor comunale de marăcini

Intocmit,
COSMINA ILEANA STANCIU


