
                                               
 
 
 
 

R O M Â N I A  
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

                                            Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 
 

HOTĂRÂREA  Nr.  36/2017 
 

           Privitor la : aprobarea planului local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârşit 
infracţiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii ca obligaţie stabilită 
de către instanţa de judecată 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa de îndată din 
data de 17.08.2017, la care participă un nr. de 7 consilieri locali din nr. total de 9 în funcţie. 
 Văzând că  d-nul. consilier PUCHIN MARIN a fost ales preşedinte de şedinţă pentru 
lunile iulie, august şi septembrie 2017. 
  
             AVÂND în vedere: 
             Expunerea de motive nr. 2727/16.08.2017, prezentata de d-nul BOCŞARU COSMIN, 
primar al comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
             Raportul de specialitate nr. 2728/16.08.2017, al secretarului comunei Lăcusteni, prin 
care propune aprobarea planului local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârşit 
infracţiuni, ce vor executa muncă neremunerată în folosul comunităţii ca obligaţie stabilită de 
către instanţa de judecată; 
             Avizul comisiilor de specialitate care propune admiterea proiectului de hotărâre şi 
raportul nr. 2750/17.08.2017, de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 
secretarul localităţii; 
             In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009, privind Codul Penal, referitoare la 
regimul juridic al obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii de către 
persoanele care au săvârşit infracţiuni, obligaţie ce a fost stabilită de către instanţa de judecată 
în următoarele cazuri: Înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu muncă în folosul comunităţii 
(art. 64), Amânarea aplicării pedepsei [(art.85 alin. (2) lit. b)], şi Suspendarea sub supraveghere 
a aexecutării pedepsei [(art. 93 alin.(3)], cu prevederile Legii nr. 253/2013, privind executarea 
pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organelle 
judiciare în timpul procesului penal, coroborate cu art. 36 alin. (1),(9) şi art. 45 alin. (1) din 
Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si 
completările ulterioare; 
             In temeiul art. 115, lit. b) din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, 
republicata cu modificările si completările ulterioare, cu un număr de 7 voturi „pentru”, adoptă 
următoarea: 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art.1. Începând cu data de17.08.2017, se aprobă planul local anual de lucrări pentru 
persoanele care au săvârşit infracţiuni, ce vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii 
ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată, conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
           Art.2. Modalitate a de executare a obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de către persoanele care au săvârşit infracţiuni, se raportează la prevederile  Legii 
nr. 286/2009, privind Codul Penal, ale Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 
ale Legii nr. 253/2013, privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri 
neprivative de libertate dispuse de organelle judiciare în timpul procesului penal şi ale 
252/2013, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune. 
           



 
           Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către domnii Ţîru Daniel 
veceprimar şi Mitroi Daniel, consilier superior, responsabili cu punerea în executarea a  muncii 
neremunerate în folosul comunităţii.  
          Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea, pentru controlul 
legalităţii, primarului, viceprimarului, Serviciului de probaţiune Vâlcea şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului 
comunei. 
 
             
          Lăcusteni,  17.08.2017 
 
                               
 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           Contrasemnează:   
               PUCHIN MARIN              SECRETAR,    
                      BRĂNESCU ADRIAN              
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     



 
                                                                                        
                                                                                 
 
CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                                       Anexa la hcl nr.36 din 17.08.2017 
JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 
 

PLAN LOCAL ANUAL DE LUCRĂRI  
pentru persoanele care au săvârşit infracţiuni, ce vor presta muncă neremunerată 

în folosul comunităţii ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată 
 
 
Cap.I. Dispoziții generale 
 
   Art. 1 Legea nr. 286/2009, privind Codul Penal, reglementează regimul juridic al obligaţiei 
de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii de către persoanele care au săvârşit 
infracţiuni, obligaţie ce a fost stabilită de către instanţa de judecată în următoarele cazuri:    

a) Înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu muncă în folosul comunităţii (art. 64),  
b) Amânarea aplicării pedepsei [(art.85 alin. (2) lit. b)],  
c)  Suspendarea sub supraveghere a aexecutării pedepsei [(art. 93 alin.(3)] 

 
   Art. 2  Modalitate a de executare  a obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de către persoanele care au săvârşit infracţiuni, se raportează la prevederile  Legii 
nr. 286/2009, privind Codul Penal, ale Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 
ale Legii nr. 253/2013, privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri 
neprivative de libertate dispuse de organelle judiciare în timpul procesului penal şi ale 
252/2013, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune. 
 
     
Cap.II. Domeniile în care se va executa muncă neremunerată în folosul comunității. 
 
    Art. 3  Persoanele care au săvârşit infracţiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în 
folosul comunităţii ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată, vor desfăşura următoarele 
activităţi: 
 
a) curăţat puncte de colectare a gunoiului pe teritoriul localităţii; 
b) acţiuni de salubrizare a localităţii; 
c) curăţenia drumurilor publice, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuare;  
d) repararea şi întreţinerea drumurilor comunale şi realizarea unora noi; 
e) realizarea şi întreţinerea rigolelor pe drumurile de interes judeţean şi local; 
f) curăţarea rigolelor pe drumurile judeţene şi drumurile locale; 
g) executarea dezafectării şi curăţarea albiilor râurilor de resturi, crengi, buşteni ce pot 
influenţa asupra stabilităţii şi calităţii construcţiilor; 
h) curăţarea şi întreţinerea izlazurilor comunale; 
i) curăţarea şi întreţinerea fântânilor şi cişmelelor publice; 
j) văruit pomi pe o parte şi alta a drum,urilor judeţene; 
k) plantarea de pomi şi puieţi pe raza localităţii. 
 
  Art. 4 Activităţile enumerate la art. 3 vor fi desfăşurate pe teritoriul comunei Lăcusteni. 
 
 
 
 



 
 
Cap.III. Executarea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii 
 
   Art. 6  Executarea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii se dispune 
de către primar individual pentru fiecare persoană, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive, 
comunicate de către instanţa de către judecată, prin care s-a dispus această măsură, şi a deciziei 
Serviciului de probaţiune Vâlcea. 
   Art. 7 Primarul stabilește, de îndată, conținutul activității ce urmează să fie desfăşurată, 
programul de lucru şi persoana ce va supraveghea executarea de către cel condamnat a obligaţiei 
de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii. 
   Art.  8  Identificarea locurilor unde vor fi executate activităţile prevăzute la art.3 se va asigura 
prin dispoziţia primarului comunei Lăcusteni. 
   Art.  9  Două ore de activitate prestată efectiv echivalează cu o zi de muncă. 
   Art.  10  În cazul persoanelor supravegheate care desfăşoară o activitate remunerată sau urmează 
cursuri de învăţământ ori de calificare profesională, durata muncii prestate în aceeaşi zi 
calendaristică poate fi de maximum două ore. La solicitarea persoanei supravegheate, durata 
muncii prestate poate fi prelungită de către consilierul de probaţiune cu până la două ore de muncă. 
   Art. 11  În zilele nelucrătoare sau în cazul persoanelor care nu desfăşoară o activitate remunerată 
ori nu urmează cursuri de învăţământ sau de calificare profesională, durata muncii prestate într-o zi 
calendaristică nu poate depăşi 8 ore. 
   Art. 12 În termen de 7 zile de la debutul activităţii, primarul va comunica Serviciului de 
probaţiune Vâlcea, începerea de către cel condamnat a executării obligaţiei, precum şi persoana 
desemnată de instituţie pentru îndrumarea şi supravegherea executării obligaţiei de a presta muncă 
neremunerată în folosul comunităţii. 
   Art. 13 La terminarea prestării muncii neremunerate în folosul comunităţii, va fi încheiat un 
proces verbal de recepţie a lucrărilor efectuate ce va fi semnat de către primar, persoana ce a 
supravegheat executarea obligaţiei şi va fi vizat de către poliţie. 
   Art. 14. După executarea obligaţiei, va fi transmis Serviciului de probaţiune Vâlcea, un 
document care atestă că munca neremunerată în folosul comunităţii a fost prestată, însoţit de 
formularul cu evidenţa orelor prestate de muncă neremunerate în folosul comunităţii. 
   Art.  15  Se va efectua instructajul individual, privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru 
fiecare persoană condamnată ce va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii. 
   
Cap. IV. Dispoziții finale 
 
  Art. 16 Executarea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii se efectuează 
cu respectarea normelor de protecția muncii și PSI, celor condamnaţi li se vor asigura, după caz 
echipamente de protecţie. 
  Art. 17  Planul local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârşit infracţiuni, ce vor presta 
muncă neremunerată în folosul comunităţii ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată, se 
aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. 
 
                                              Lăcusteni,  17.08.2017 
 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           Contrasemnează:   
                      PUCHIN MARIN            SECRETAR,    
                      BRĂNESCU ADRIAN               
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