ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 138 din 20.10.2014

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care
persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă
neremunerată în folosul comunității

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 16918 din 15.10.2014 înaintată de
către dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 16919 din 15.10 2014 întocmit de către Biroul Juridic
Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 40 din 20.10.2014 al Comisiei pentru
administraţie, sport şi turism, avizul favorabil nr. 142 din 20.10.2014 al
Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 17100 din 20.10.2014 al
Secretarului municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2009 - Lege privind Codul
Penal, referitoare la regimul juridic al obligației de a presta muncă neremunerată
în folosul comunității de către persoanele care au săvârșit infracțiuni și au fost
sancționate într-una dintre următoarele modalități neprivative de libertate:
înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu muncă în folosul comunității (art.
64), amânarea aplicării pedepsei (art. 85, alin. 2, lit. „b”) și suspendarea sub
supraveghere a executării pedepsei (art. 93, alin. 3);
Având în vedere prevederile art. 2 și art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privind
regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 9, ale art. 45, precum şi ale art. 115,
alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă domeniile, serviciile publice și locurile în care
persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta activități în folosul comunității,
astfel:
a. activități de curățenie și întreținere spații verzi în școli, grădinițe,
primărie și în jurul acestora;
b. activități de întreținere și curățenie la terenurile de sport administrate de
Primăria municipiului Roman;
c. curățenie în parcuri, vopsire bănci și ornamente stradale;
Page 1 of 2

d. repararea, vopsirea, igienizarea locurilor de joacă pentru copii;
e. plantat flori sau copaci, curățat puieți tineri;
f. activități de curățenie a locurilor de la periferia municipiul Roman;
g. curățarea de zăpadă, gheață și material antiderapant a trotuarelor (în
sezonul rece);
h. salubrizare și supravegherea zonelor din apropierea platformelor
gospodărești și a punctelor de colectare selectivă;
i. curățarea de zăpadă și gheață a aleilor din Parcul Municipal și alte
părculețe din municipiul Roman (în sezonul rece);
j. greblat, colectat și încărcat resturi menajere și vegetale din puncte
neorganizate (dig Moldova, lizieră Moldova, str. Islazului, Obor, Arteră
ocolitoare, str. Teiului (Pod de fier), Cartodrom, Ștrand);
k. udat zone verzi;
l. curățat șanțuri și rigole străzi;
m. măturat alei, parcuri și trotuare;
n. activități în folosul căminelor pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor,
creșelor, grădinițelor, școlilor, spitalelor și al așezămintelor social culturale de
pe raza municipiului Roman.
o. activități de curățenie în Cimitirul ”Eternitatea” din municipiul Roman.
Art. 2. Modalitatea de executare a muncii neremunerate în folosul
comunității de către persoanele care au săvârșit infracțiuni 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 și măsurilor neprivative de libertate nr. 252/2013 și la H.G.
nr. 1079/2013 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 252/2013.
Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind prestarea, de către persoanele
care au săvârșit infracțiuni și au fost sancționate într-una dintre modalitățile
neprivative de libertate, de activități neremunerate în folosul comunității,
conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate al
Primăriei și serviciile publice de interes local, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei Hotărâri.
Art. 5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Maricel BENCHEA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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