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ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR. 59
DIN 30.05.2014
PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR SERVICIILOR PUBLICE ŞI LOCURILOR ÎN CARE
PERSOANELE CARE AU SĂVÂRŞIT INFRACłIUNI VOR PRESTA MUNCĂ
NEREMUNERATĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂłII, CA OBLIGAłIE STABILITĂ DE CĂTRE
O INSTANłĂ DE JUDECATĂ

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa ordinară din data de
30.05.2014.
Având în vedere:
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local,
- raportul nr. 11984/05.05.2014 al d-nei ŞtefănuŃă Monica, şef serviciu al Serviciului
Public de AsistenŃă Socială Pecica,
- adresa nr. 10997/22.04.2014 de la Serviciul de ProbaŃiune Arad,
- prevederile art. 39 şi urm. din Legea mr. 215/2001 privind administraŃia 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 obligaŃiei de a presta muncă neremunerată în folosul
comunităŃii de către persoanele care au săvârşit infracŃiuni şi au fost sancŃionate într-una dintre
următoarele modalităŃi 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 comunităŃii (art.64),
- prevederile art. 17 şi art. 19 din O.G. nr. 55/16.08.2002 privind regimul juridic al
sancŃiunilor prestării unei activităŃi în folosul comunităŃii şi închisorii contravenŃionale, cu
modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art.42 pct.5 din Legea nr. 215/2001- Legea AdministraŃiei Publice Locale
republicată;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica
- votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi 15 consilieri.
- In temeiul art. 45 pct. I din Legea 215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale,
republicată

HOTĂRĂŞTE:
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. – Se aprobă domeniile serviciilor publice şi locurile în care persoanele care au
săvârşit infracŃiuni vor presta activităŃi în folosul comunităŃii, astfel:
- biblioteca şcolii şi biblioteca orăşenească
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activităŃi de curăŃenie şi întreŃinere spaŃii verzi în şcoli, grădiniŃe şi alte
instituŃii publice şi în jurul acestora
- lucrări de întreŃinere şi curăŃenie la bazele sportive
- lucrări de întreŃinere la sediul Primăriei şi în jurul instituŃiilor publice
- lucrări de zugrăveli şi zidărie la şcoli şi alte instituŃii publice
- igienizarea/amenajarea albiei râurilor
- curăŃenie în parcuri, zone împădurite sau parcuri, vopsire bănci şi ornamente
stradale
- plantat flori sau copaci, curăŃat puieŃi tineri
- lucrări de dulgherie, zidărie, zugrăveli şi vopsitorie
- repararea, vopsirea, igienizarea, complexelor de joacă pentru copii
- activităŃi de curăŃenie a locurilor de la periferia oraşului
ART.2. – Modalitatea de executare a muncii neremunerate în folosul comunităŃii de către
persoanele care au săvârşit infracŃiuni se raportează la prevederile Codului penal aprobat prin
Legea nr. 286/2009, ale Codului de procedură 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 funcŃionare a serviciilor de probaŃiune 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
comunităŃii sunt:
- 3.1.din partea Serviciului de probaŃiune Arad: Dalina Groza, Moni Bochiş,
Camelia CiobăniŃă Sălăjan, Cristina Constantinescu, Monica Magold, Ionel
Orga.
- 3.2.din partea Primăriei Oraşului Pecica: dl. BănăŃan Ioan şi dl. Boldizsar
Ştefan.
ART.4. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul şi se comunică cu:
- InstituŃia Prefectului – judeŃul arad – Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartiment Juridic
- Serviciul Public de AsistenŃă Socială Pecica,
- Serviciul de ProbaŃiune Arad

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
STANOIOV MIODRAG

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
MOł ADELA

