ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
Consiliul local –

HOTĂRÂREA NR. 58
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care persoanele care au
săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație
stabilită de către instanța de judecată
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa
ordinară din data de 31.07.2015 ;
Analizand expunerea de motive a Primarului Comunei Poarta Alba, d-nul Delicoti Vasile
şi raportul compartimentului de specialitate;
Tinand cont de avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 şi 3 din cadrul Consiliului Local şi
avizul de legalitate al Secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile Legii nr.286 din 17.06.2009 privind Codul penal,
modificată și completată, precum și ale Legii nr. 253 din 19.07.2013 privind executarea
pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal.
În baza art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind aministrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. – Se aprobă domeniile serviciilor publice și a locurilor în care persoanele care au
săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de
către instanța de judecată, conform anexă 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. – Supravegherea persoanelor condamnate la executarea unei măsuri neprivate de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, va fi efectuată de Serviciul de
Probațiune Constanța.
Art.3. – Responsabilitatea de punere în executare a muncii în folosul comunității îi revine
Serciviului de probațiune Constanța și Primăriei comunei Poarta Albă, prin persoanele
desemnate;
Art.4. - Prezenta hotarare se comunică Institutiei Prefectului Judetului Constanta- pentru
control și verificarea legalității, Primarului comunei Poarta Albă dl. Delicoti Vasile, autorităţilor şi
persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afşare.
Art.5. - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abțineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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ANEXA NR.1 la HCL nr. 58/31.07.2015

Domeniile serviciilor publice și a locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni
vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către
instanța de judecată

Domeniile serviciilor publice și locurile în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor putea
presta activități în folosul comunității, pot fi, de exemplu, următoarele:
-

Activități de curățenie și întreținere spații verzi în școli, grădinițe și parcuri;

-

Lucrări de curățenie la sediul Primăriei;

-

Igienizare rigole;

-

Activități de curățenie a locurilor de la periferia comunei;

-

Curățat și adunat zăpadă pe aleile din parcurile comunei;

-

Adunat pet-uri, hârtii, vegetație, curățat șanțuri;

Aceste locații și activități vor fi descrise mai detaliat prin dispoziție a primarului comunei
Poarta Albă, în momentul emiterii deciziei Serviciului de Probațiune privind executarea obligației
de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, ținând cont de tipurile de activități
necesare și de pregătirea persoanei sancționate.
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