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DOMENIILE SERVICIILOR PUBLICE ȘI LOCURILE ÎN CARE
CONTRAVENIENȚII VOR PRESTA ACTIVITĂȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII, URMARE
A ÎNLOCUIRII SANCȚIUNII DE AMENDĂ CONTRAVENTIONALĂ CU SANCȚIUNEA
PRESTĂRII DE
ACTIVITĂȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII
PRESTAȚIILE CE VOR FI EFECTUATE DE CONTRAVENIENȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII,
URMARE A ÎNLOCUIRII SANCȚIUNII, AMENDĂ CONTRAVENTIONALĂ
CU SANCȚIUNEA PRESTĂRII UNOR ACTIVITĂȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII,
CUPRIND URMĂTOARELE LUCRĂRI:
1. ÎN PERIOADA DE IARNĂ
1.1 - Curățirea
de zăpadă a trotuarelor, a căilor de acces către toate instituțiile
publice, gurile de deversare la pâraie;
1.2 - Împrăștierea de material antiderapant în zona drumurilor, unde acesta se
impune, curățire de zăpadă a zonelor unde sunt amplasate monumente, a podurilor
și podețelor, spațiile din jurul instituțiilor publice, parcări;
1.3 - desfundarea gurilor de canale, poduri și podețe în vederea preluării apei
provenite din topirea zăpezii
1.4.- despicat, pregătit și aranjat lemn de foc pentru primărie și unitățile de învățământ;
2. ÎN PERIOADA DE PRIMĂVARĂ – VARĂ – TOAMNĂ
2.1. – curățirea manuală de noroi și murdărie a drumurilor (măturare);
2.2. – curățirea manuală a acostamentelor de noroi, pământ;
2.3. – curățirea manuală a șanțurilor și rigolelor din zona drumurilor;
2.4. – desfundat podețe amplasate pe drumuri, poduri și podețe amplasate în albia râurilor
și pâraielor, de pământ, lemne, etc.;
2.5. – curățirea manuală a albiei râurilor și pâraielor de gunoaie;
2.6. – așternerea de material de întreținere drumuri;
2.7. – măturarea manuală a aleilor, trotuarelor și a zonelor unde sunt amplasate
monumente;
2.8.- răzuitul rigolelor de preluare a apelor pluviale din zona drumurilor, amenajarea și
întreținerea parcurilor, amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi a locurilor
de joacă pentru copii și a terenurilor de sport
2.9. - văruirea pomilor;
2.10. - curățirea de vegetație uscată și resturi menajere a terenurilor aflate în
proprietatea comunei Corbu;
2.11.- despicat, pregătit și aranjat lemn de foc pentru primărie și unitățile de învățământ
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Evidența orelor de muncă prestate de către contravenienți
în vederea
efectuării mandatelor de muncă în folosul comunității, precum și instructajul privind
normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele ce prestează acțiuni
ori lucrări de interes local vor fi asigurate prin grija viceprimarului comunei Corbu și
avizate de responsabilul cu protecția muncii.
Raportul de lucru și pontajul aferent orelor de muncă efectuate de către
aceștia vor fi întocmite de către viceprimarul localității, vizate de către primarul
localității, în vederea operării executării mandatului și comunicării către Judecătorie.

ÎNTOCMIT,
Viceprimar
Spaciu Sebastian
_____________________________________________________________________

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier local
Kristea Csaba

Contrasemnează,
SECRETARUL UAT
Cristinoi Ioan-Ștefan
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