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H O T Ă R Â R E A Nr.47
Din 23 iulie 2014
Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au
săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca
obligaţie stabilită de către o instanţă de judecată
Consiliul Local al oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 23.07.2014,
Având în vedere :
- Expunerea de motive a Primarului Oraşului Chişineu Criş, nr. 6796/16.07.2014;
- Referatul nr.6747/16.07.2014 al d-nei Mătiuţ Florina, consilier juridic in cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Oraşului Chişineu Criş;
- Referatul nr. 6746/16.07.2014 al Compartimentului Asistenţă Socială din cadrul Primăriei
Oraşului Chişineu Criş;
- Adresa nr. 1586/SPAR/15.04.2014 a Serviciului de Probaţiune Arad;
- Prevederile art. 39 şi următoarele din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile noului Cod penal aprobat prin Legea nr.286/2009 (intrat în vigoare la
data de 01.02.2014)
privind
regimul
juridic
al
obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii de către persoanele
care au săvârşit infracţiuni şi au fost sancţionate într-una dintre următoarele modalităţi
neprivative de libertate: Amânarea aplicării pedepsei (art.85 alin.2 lit.b); Suspendarea
sub supraveghere a executării pedepsei (art.93 alin.3); înlocuirea pedepsei amenzii
neexecutate cu muncă în folosul comunităţii (art.64);
- prevederile art. 18 alin. 1, alin. 2, alin. 3 , art. 23 alin. 5 şi 6 , art. 52 din Legea
nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
- art. 16 din OG n. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în
folosul comunităţii;
- avizul comisiei juridice;
- 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri în funcţie prezenţi la şedinţă;
în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă domeniile serviciilor publice şi locurile în care persoanele care au
săvârşit infracţiuni vor presta activităţi în folosul comunităţii, astfel:
biblioteca orăşenească;
activităţi de curăţenie şi întreţinere spaţii verzi în şcoli, grădiniţe şi alte instituţii publice şi în
jurul acestora;
lucrări de întreţinere şi curăţenie la terenul de fotbal şi tenis;
lucrări de zugrăveli şi zidărie la şcoli şi alte instituţii publice;
lucrări de curăţenie la sediul Primăriei şi în jurul instituţiilor publice;
igienizarea / amenajarea albiei râurilor;
curăţenie în parcuri, zone împădurite sau parcuri, vopsire bănci şi ornamente stradale;
plantat flori sau copaci, curăţat puieţii tineri;
curăţenie în incinta şi înjurul cimitirului;
lucrări de dulgherie, zidărie, zugrăveli şi vopsitorie;
repararea, vopsirea, igienizarea complexelor dejoacă pentru copii;
sortarea deşeurilor, peturi, cartoane, fier vechi, cauciucuri, etc;

-

- activităţi de curăţenie a locurilor de la periferia oraşului.
Art. 2. Modalitatea de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii de către
persoanele care au săvârşit infracţiuni se raportează la prevederile Codului penal aprobat prin
Legea nr.286/2009, ale Codului de procedura penală aprobat prin Legea nr. 135/2010, ale Legii
de executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate nr.253/2013, ale Legii de
organizare şi funcţionare a serviciilor de probaţiune nr. 252/2013 şi la Hotărârea de Guvern nr.
1079/2013 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Legii nr.252/2013;
Art.3. Persoanele responsabile de punerea în executare a muncii neremunerate în folosul
comunităţii sunt:
3.1. din partea Serviciului de probaţiune Arad: Dalina Groza, Moni Bochiş, Camelia
Ciobănită Sălăjan, Cristina Constantinescu, Monica Magold, Ionel Orga
3.2. din partea Primăriei Oraşului Chişineu Criş: domnul Tripa Ioan, în calitate de
Viceprimar.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului oraşului Chişineu Criş;
Compartimentului asistenţă socială din cadrul Primăriei Oraşului Chişineu Cris;
Instituţiei Prefectului- judeţul Arad;
Serviciului de Probaţiune Arad.
Art. 5: Informaţiile din prezenta Hotărâre de Consiliu Local se postează pe pagina web a
Ministerului Justiţiei - Direcţia Naţională de Probaţiune / pe pagina web a instanţelor locale*
pentru a permite instanţelor de judecata selectarea şi ngminalizarea celor mai adecvatp instituţii
publice jumizoare de locaţii in ca/e se poate desfăşura munca neremunerata in folosul
comunităţii pentru fiecare persoană in privinţa căreia se dispune aceasta obligaţie.
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