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H O T A R A R E A  NR. 23 

DIN DATA DE 9 MAI 2019 

 

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 comunei Nușfalău, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 9 mai 

2019 

 Având în vedere:  

- Expunerea de motive a primarului comunei Nușfalău, cu privire la susţinerea proiectului de 

hotărâre ; 

 - Raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Nușfalău 

 - Raportul de avizare, al comisiei de specialitate de specialitate 

 - Prevederile art. 64, art. 85 alin. (2) lit. „b”, art. 93 alin. (3) din Codul Penal aprobat prin Legea 

nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art.2 şi art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002, privind regimul juridic al 

sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

-Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

- Prevederile art.43 alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr. 253/2013, privind executarea 

pedepselor şi a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare ; - Prevederile 

Legii nr. 135/2010, privind Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare ; - Prevederile 

art.46 alin.(2) din Legea nr. 252/2013, privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 

probaţiune, cu modificările ulterioare ;  

- Prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 şi art.80 - art. 85 din Legea nr.24/2000 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

mailto:primarianusfalau@yahoo.com


Intern 

 

 
 

În temeiul art.36 alin. (1) şi alin. (9) , art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ;  

CONSILIUL LOCAL NUȘFALĂU HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.(1) Se aprobă domeniile serviciilor publice şi locurile în care persoanele care au 

săvârşit infracţiuni vor presta activităţi în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei Comunei 

Nușfalău, după cum urmează:  

- activităţi de curăţenie şi întreţinere spaţii verzi în şcoală, grădiniţă şi alte instituţii publice ;  

-lucrări de curăţenie la sediul Primăriei Comunei Nușfalău ;  

 - igienizarea malurilor râului Barcău;  

- curăţenie în incinta şi în jurul cimitirului comunalr;  

- acţiuni de deszăpezire şi adunat zăpadă în incinta instituţiilor publice de pe raza comunei;  

- adunat pet-uri, hârtii, vegetaţie, curăţarea şanţurilor situate pe domeniul public în Comuna 

Nușfalău ;    -activităţi de curăţenie la instituţiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului 

Local al Comunei Nușfalău  

 - lucrări de întreţinere şi curăţenie la terenurile de sport ;  

 - strâgerea gunoiului la locurile de depozitare a acestora; 

 - spargerea lemnelor si stocarea lor la şcoală şi primărie;  

-decolmatarea şanţurilor, rigolelor şi canalelor de preluare a apelor pluviale din domeniul public 

si privat din comuna Nușfalău ; 

 - montarea, întreţinerea şi repararea mobilierului stradal şi celui ce face parte din dotarea 

instituţiilor de învăţământ şi primăriei; 

- alte activităţi de interes şi utilitate publică.  

(2) Activităţile la care se face referire la alin. (1) pot fi executate în măsura în care acestea nu fac 

obiectul unor contracte încheiate cu persoane juridice prestatoare, în condiţiile legii.  

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 procedură penală aprobat prin Legea nr. 135/2010, ale Legii 

nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative 

de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, ale Legii nr. 252/2013 

privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune şi ale Hotărârii Guvernului nr. 

1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.252/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.  
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Art. 3. Persoana responsabilă de punerea în executare a muncii în folosul comunităţii din 

partea Primăriei Comunei Nușfalău, este domnul Torkos csaba, viceprimar. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică : 

 - Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj 

- Primarului comunei Nușfalău 

-Viceprimarului comunei Nușfalău 

- Serviciului de Probaţiune Sălaj  

- Se afişează pe pagina oficială a comunei 

 

 

PRESEDINTE                                                            SECRETAR 

 

KINKCSES CSABA                                                RAD MARIA -ELISABETA 

 

 


