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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                                 PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA NR. 16 
 

Privitor la : desemnarea domnului Ștefan Doru-Cezar, viceprimarul 
comunei Roșiile, cu punerea în aplicare a mandatelor de 
executare a sancțiunilor contravenționale cu obligarea la 
prestarea unor activități în folosul comunității de către 
contravenienți conform O.G. nr. 55/2002, cât și punerea în 
aplicare a Ordonanței procurorului conform art. 89 alin. 3 
din L. 253/2013. 

                           
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate al secretarului general UAT 

Roșiile, judeţul Vâlcea înregistrat la nr. 16/04.01.2021  prin care propune emiterea 
unei dispoziții privind necesitatea împuternicirii unui responsabil cu punerea în 
aplicare a mandatelor de executare a sancțiunilor contravenționale cu obligarea la 
prestarea unor activități în folosul comunității de către contravenienți conform O.G. 
nr. 55/2002, cât și punerea în aplicare a Ordonanței procurorului conform art. 89 
alin. 3 din L. 253/2013, cu sprijinul poliției; activitățile în folosul comunității se fac în 
locurile prevăzute de  art. 2 din O.G. 55/2002 stabilite prin Hotărârea Consiliului 
Local Roșiile nr. 5/31.01.2014 privind stabilirea domeniului serviciilor publice și locul 
în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității cât și cele impuse 
potrivit Ordonanței procurorului; 

Vâzând că prin Dispoziția nr. 15/2021 este împuternicită doamna Brabete 
Elena având funcția de consilier, grad profesional superior în cadrul 
compartimentului buget-finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate din cadrul 
primăriei Roșiile să constate şi să controleze impozitele, taxele locale și alte venituri 
ale bugetului local, cât și cu atribuții de executare silită a creanțelor bugetare; 

În baza mandatelor de executare a sancțiunii obligării contravenienților la 
prestarea activității în folosul comunității, emise de către instituțiile abilitate, prin 
emiterea unei  dispoziţii a primarului stabilindu-se numărul de ore și data la care 
contravenienții vor presta munca în folosul comunității;  
  În conformitate dispozițiile art. 3, 17, 18, 19, 20 din O.G. 55/2002 privind 
regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 89 alin. 3 din L. 253/2013 privind 
executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de 
libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificările și 
completările ulterioare, cât și a regulamentului de aplicare, coroborate cu 
prevederile art. 318 alin. 6, 7, 9 din  cod procedură penală; 

În temeiul art. 154, art. art. 155 alin (5) lit e), art. 196 alin. (1) lit. b din OUG 
nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
emit următoarea: 
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D I S P O Z I Ţ I E 
 
 Art. 1. Se desemnează domnul Ștefan Doru-Cezar viceprimarul comunei 
Roșiile cu punerea în aplicare a mandatelor de executare a sancţiunii prestării unei 
activităţi în folosul comunităţii de către contravenienți conform O.G. nr. 55/2002, cât 
și punerea în aplicare a Ordonanței procurorului conform art. 89 alin. 3 din L. 
253/2013, cu sprijinul poliției Roșiile. 

Art. 2. Domeniul, conţinutul activităţilor ce urmează a fi prestate de 
contravenienți și condițiile în care acesta execută sancțiunea (ținând cont de 
pregătirea profesională, starea de sănătate, vârsta contravenientului), programul de 
lucru, de  supraveghere și control se stabilesc prin dispoziție a primarului de 
prezentare la obiectul de lucru conform model Anexa nr. 1 la prezenta și sunt dintre 
cele aprobate prin HCL Roșiile nr. 5/2014, completându-se sfera activităților prin 
Programul de supraveghere și control:  

- Întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor publice; 
- Păstrarea curățeniei și igienizarea localității; 
- Desfășurarea de activități în folosul grădinițelor, școlilor, căminelor culturale și 

a altor așezăminte social-culturale, exemplicativ, prin activități de:  
- curăţarea rigolelor străzilor;  
- întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi; 
- curăţarea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor aflate în 

proprietatea comunei. 
Art. 3. Activitatea prestata de către contravenienți in folosul comunității se va 

desfășura in cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei 
Roșiile, precum si a altor instituții publice de pe raza comunei. 

Art. 4. Contravenienţii obligaţi la prestarea unei munci în folosul comunităţii 
prin mandatele de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii se vor prezenta sau  vor fi invitaţi la sediul Primăriei Roșiile, cu 
sprijinul  Poliţiei,  după caz, în vederea executării mandatului. 

Art. 5. Instruirea la locul de muncă cu privire la securitatea și sănătatea în 
muncă va fi efectuată de  viceprimarul comunei Roșiile. 

Art. 6. Activitatea desfășurată potrivit art. 2. De către contravenient va fi 
coordonată și supravegheată de Ștefan Doru-Cezar – viceprimar, cu ajutorul Poliției 
Roșiile și după caz, cu ajutorul  Serviciului de Asistență socială și referent Pîrvu Ion 
din cadrul Primăriei Roșiile. 

Art. 7.   Domnul viceprimar are următoarele atribuții: 
- asigurare bazei materiale necesara activităților prestate de către contravenient; 
- să asigure evidența sancțiunilor aplicate contravenienților și a executării 

sancțiunilor zilnic, intr-un registru special de evidență și punere în executare a 
sancțiunilor contravenționale (prezența contravenienților, numărul de ore efectiv 
lucrate in conformitate cu mandatul emis de instanța de judecata precum și 
instructajul cu privire la normele de tehnica a securității muncii și PSI efectuate 
de către domnul viceprimar, recunoscute de către contravenient prin 
semnătură); 
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- sa sesizeze primarul cu privire la atitudinea si comportamentul contravenientului 
la locul de munca si anume: 

         - refuzul de a executa sentința judecătorească, mandatul de executare; 
         - neprezentarea nejustificata la punctul de lucru; 
         - abateri disciplinare; 
         - dezinteres în îndeplinirea sarcinilor stabilite; 
         - să predea zilnic, pe baza de semnătură, contravenienților uneltele de lucru; 
         - sa întocmească fișele de apreciere pentru fiecare contravenient; 
         - să restituie după aducere la îndeplinire dosarul mandatului de executare, 
secretarului comunei Roșiile;  
        - la finalizarea orelor de muncă în folosul comunității  efectuate de către 
contravenient, se va întocmi un pontaj care va fi comunicat la instanța de judecată 
competentă, (de asemenea va comunica instanţei emitente a mandatului de 
executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii data începerii 
executării, întreruperea  executării, executarea sau refuzul de a executa mandatul); 
          - alte acțiuni care au legătură cu buna și deplinătatea efectuării executării, 

prestării orelor în folosul comunității. 
Art. 8.  1). În cazul neprezentării, nemotivat, a persoanei obligate a executa 

sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, se consideră întreruptă 
executarea sancţiunii şi se va comunica în scris Primarului, Judecătoriei, precum şi 
Poliţiei Comunei Roșiile, dacă este cazul. 

2). Se consideră absenţă motivată aceea întemeiată pe considerente 
medicale şi justificată cu acte doveditoare. 

3). Durata de executare a sancțiunilor se prelungește cu o perioada 
echivalentă numărului de ore neefectuate, in cazul întreruperii executării 
sancțiunii din motive temeinice. 

4). Temeinicia motivelor întreruperii executării sancțiunii se constata de 
către viceprimar, pe baza memoriului justificativ prezentat de contravenient 
sau a actelor justificative. 
Art. 9. Transportul contravenienţilor de la sediul Primăriei Roșiile la locurile de 

executare a activităţilor în folosul comunităţii precum şi supravegherea pe timpul 
prestării muncii vor fi efectuate, după caz, cu sprijinul Poliţiei Roșiile. 
       Art. 10. Identificarea locurilor unde va fi prestată, de către contravenienţi, 
munca în folosul comunităţii, repartizarea sarcinilor și coordonarea acțiunilor se va 
asigura prin primarul și viceprimarul localității întocmind programul de supraveghere 
și control/ Formularul privind evidenta orelor de munca neremunerata in folosul 
comunității în domeniile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roșiile 
nr. 5/2014, cu acordul și sprijinul Poliției Roșiile, potrivit modelului cadru Anexa nr. 
1 la prezenta, pe baza căreia se va elibera, după caz, și adeverință privind 
executarea orelor. 

Art. 11. 1). Programul de lucru în vederea executării sancţiunilor prestării 
unei activităţi în folosul comunităţii va fi stabilit în funcţie de numărul persoanelor 
care se vor prezenta în vederea efectuării muncii, dar nu mai mult de 8 ore zilnic şi 



nu mai mult de 5 zile lucrătoare/săptămână, ținându-se cont și de mandatul de 
executare emis de instanță cât și art. 3 coroborat cu art. 20 din O.G. nr. 55/2002. 

           2). Minorii vor executa sancţiunea prestării muncii în folosul 
comunităţii conform prevederilor art. 18 din O.G. nr. 55/2002. 

Art. 12. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Roșiile, 
Poliției Roșiile, persoanei nominalizate la art. 1 și 6, după caz Instanței–Judecătoria 
emiterii mandatului de executare și va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Cu drept de contestaţie conform Legii nr. 554/2004 privind contencios 
administrativ. 

 
 

Roşiile, 04.01.2021 
             PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
         CONSTANTIN DUMITRU                       Secretar general UAT Roșiile,  
                AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Program de supraveghere și control 
Formularul privind evidenta orelor de munca neremunerata in folosul comunității 

          Conform art. 19, art. 20 al. 3 etc din O.G. 55/2002, art. 89 alin. 3 din L. 253/2013 
 

Actul în baza căruia se prestează munca:  
Nume / prenume 

/ CNP 
contravenient 

Data 
efectuării 
prestării 
muncii 

Total ore 
de prestat 

…… 
Din care: 

Locul prestării 
muncii 

Activități desfășurate Semnătura 
contravenient 

Observații 
(aprecieri, 

neprezentare la 
punctul de munca 

refuzuri, etc) 
  

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Primar,                                                               Secretar,  
                                                CONSTANTIN DUMITRU                                   AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
 

Asigurat adus la îndeplinire și întocmit prin persoana desemnată, viceprimar,        Lucrător Post Poliție Roșiile, 
Ștefan Doru-Cezar ………………………………… …………………………….. 

Anexa nr.1 

la Dispoziția Primarului comunei Roșiile 

nr. 16 /  04.01.2021 
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