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HOTĂRÂRE  

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice în care persoanele care au săvârşit infracţiuni sau 

persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în folosul 

comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată 

 
Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş. 

 Având în vedere: 

    ➢ Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Bughea de Jos, înregistrat cu nr.873/11.02.2021 

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice în care persoanele care au săvârşit infracţiuni sau 

persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, 

ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată și raportul de specialitate ]ntocmit de secretarul general al 

UAT Bughea de Jos, înregistrat cu nr.874/11.02.2021; 

         În baza prevederilor:  

➢art.36, alin.(1) şi (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

➢art.2 şi art.16 din O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul 

comunitatii, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢art.5, lit.c) şi art.9 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

➢ Legii nr.286/2009–Codul Penal, referitoare la 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: 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 executării pedepsei [art.93 alin.(3)];  

➢ Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile: 

➢ 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; 

➢ Codului de procedură penală aprobat prin Legea nr.135/2010; 

➢ Legii nr. 252/2013 de organizare şi funcţionare a serviciilor de probaţiune;  

➢ HG nr. 604/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 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;  

➢ H.G nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 

privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune;  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea programului de supraveghere și control pentru prestarea de 

activităţi în folosul comunităţii de către persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost 

sancționate contravențional, cuprins în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Domeniile serviciilor publice în care persoanele care au săvârşit infracţiuni, sau persoanele care au 

fost sancționate contravențional și care vor presta activităţi în folosul comunităţii, sunt prevăzute la 

Capitolului II art.3 din Regulament.  

Art.3. Programul de muncă precum şi normele privind executarea de activităţi în folosul comunităţii sunt 

cele stabilite potrivit legii şi Regulamentului privind prestarea de către contravenienţi de activităţi în folosul 

comunităţii.  
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Art.4. Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind sancţiunea prestării unei activități în 

folosul comunității, Direcția economică prin Biroul impozite și taxe locale va opera stingerea obligaţiilor 

fiscale, reprezentând amenzile pentru care contravenienţii au prestat activităţi în folosul comunităţii. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Bughea de Jos.  

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Argeș în conformitate cu prevederile Legii 

nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:  

➢ Primarului comunei Bughea de Jos;  

➢ Instituţia Prefectului Judeţului Argeș; 

➢ Biroul impozite și taxe locale  

➢ Postului de poliție Bughea de Jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Preşedinte de şedinţă ,                                                                              Contrasemnează pentru legalitate 

        Consilier local,                                                                                                    Secretar general,  

  Marcel Gavrilescu                Bianca  State-Golumbeanu 
                                           
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Nr.15/25 februarie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 13 din care 13  prezenți, 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri. 


