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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. 54 

 
Privitor la :  punerea în aplicare a Deciziei privind executarea obligației de a 

presta munca neremunerata in folosul comunității, prevăzute de art. 
93 alin. 3 Cod penal de către domnul ____. 

                           
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere  referatul înregistrat la nr. 783/11.02.2022 al secretarului general UAT 

Roșiile, județul Vâlcea prin care propune emiterea unei dispoziții privind punerea în aplicare 
a Deciziei privind executarea obligației de a presta munca neremunerata in folosul comunității, 
prevăzute de art. 93 alin. 3 Cod penal de către domnul _____; 

În temeiul Deciziei privind executarea obligației de a presta munca neremunerata în folosul 
comunității, prevăzute de art. 93 alin. 3 Cod penal de către domnul Voicu Constantin-Adrian 
dispusă de Serviciul de probațiune Vâlcea, ca urmare a evaluării si planificării realizate de 
managerul de caz, ____ având la bază dispozițiile sentinței penale nr. 95/21.10.2020, pronunțată 
de Judecătoria Bălcești, in dosarul nr. 1220/185/2020, rămasă definitivă la data de 10.11.2020, 
prin neapelare, unde s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an 
închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, cu respectarea obligatiei - de a 
presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile lucrătoare – 
echivalentul a 120 ore, în perioada 07.02.2022-09.11.2022, până la 8 ore/zi, în zilele de concediu 
de odihnă, de luni până vineri, în cadrul Primăriei Roșiile, de către ______, cu domiciliul in 
comuna Roșiile, satul Romanești, județul Vâlcea; cererea domnului _____ înregistrată la nr. 
776/11.02.2022 de începere cu data de 14.02.2022 de efectuare obligației de a presta munca 
neremunerata in folosul comunității; 
  În conformitate dispozițiile L. nr. 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;  

În temeiul  art. 155 alin. (1) lit. (d), alin. (5) lit. a), e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, emit 
următoarea: 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

 
 
 Art. 1. Începând cu data de 14.02.2022, domnul _____, cu domiciliul in comuna Roșiile, 
satul Romanești, județul Vâlcea va executa obligația prevăzută de art. 93 alin. 3 Cod penal, 
constând în prestarea muncii neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, 
echivalent a 120 de ore în cadrul Primăriei comunei Roșiile, județul Vâlcea, până cel târziu 
09.11.2022. 

Art. 2. Persona menționată la art. 1 va desfășura munca neremunerată în folosul 
comunității în zilele lucrătoare, până la 8 ore pe zi, în intervalul orar 8.00-16.00, în zilele de 
concediu de odihnă, de luni până vineri, după un program de lucru stabilit în funcție de utilitatea 
activităților pentru comunitate ținându-se cont de situația particulară a persoanei supravegheate, 
dispozițiile Deciziei Serviciului de probațiune Vâlcea.  

Art. 3. Tipurile de activități pe care le poate realiza persoana menționată la art. 1 sunt 
dintre cele la care se referă:  

- amenajarea unor locuri speciale de depozitare a deseurilor menajere si a gunoiului; 
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- colectarea, sortarea si depozitarea resturilor menajere de la instituțiile publice, agenții 
economici și gospodăriile populației; 

- colectarea, sortarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile; 
- curățat punctele de colectare a gunoiului pe teritoriul localității; 
- organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localității; 
- curatenia drumurilor si a celorlalte drumuri publice, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe 

trotuare;  
- repararea si intretinerea drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curatarea si amenajarea 

santurilor, modernizarea drumurilor comunale si realizarea unora noi; 
-  realizarea, intretinerea si curatarea rigolelor drumurilor publice de interes judetean si local;  
- Curățenie rigole pe drumuri județene și drumuri locale; 
- executarea dezafectarii si curatirea albiior raurilor de resturi, crengi, busteni ce pot influenta 

asupra stabilitatii si calitatii amenajarilor si constructiilor;  
- curatarea si intretinerea izlazurilor comunale;  
- lucrări de întreținere în cadrul sistemului public de alimentare cu apă; 
- lucrări de întreținere la sistemul de canalizare existent; 
- curățirea fântânilor și cișmelelor publice; 
- amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, a terenurilor de sport si de joaca pentru copii, a 

celorlalte locuri publice de agrement; 
- efectuarea curățeniei pe arterele de circulație, locurile de joacă pentru copii, precum și în 

alte locuri publice; 
- desfasurarea de activitati in folosul grădinițelor, școlilor, spitalelor și al altor așezăminte 

social-culturale;  
- păstrarea și restaurarea monumentelor de pe teritoriul localității;   
- varuit pomi pe o parte si alta a drumurilor judetene;  
- plantarea de pomi si puieti pe raza localitatii;  
- sapat santuri, săpat spații verzi, plantat și udat spații verzi, îngrijit material sădit, greblat 

spații verzi, măturat aleii, strângerea resturilor menajere de pe domeniul public și privat; 
- îngrijirea și hrănirea animalelor, cernut amestecuri nutritive;  
- săpat cazma, săpat șanțuri; 
- strâns și încărcat resturi vegetale;curățirea străzilor, și a celorlalte locuri publice; 
- curatarea terenurilor din interiorul si exteriorul cimitirelor de deseuri si buruieni;  
- repararea, zugravirea, vopsirea scolilor, dispensarului medical; 
- intretinerea targului; 
- activități de construire obiective edilitar-gospodărești (văruit, gletuit, rașchetat, tencuit, 

preparat mortare); 
- Lipit și curățat afișe de interes public, montat-demontat pancarte, stegulețe sau banere de 

interes local; 
- Sprijin și anunțat cetățenii cu privire la informații de interes public; 
- Operațiuni de remediere a defecțiunilor la aparatele electrice și electronice; 
- Efectuarea de lucrări de sudură, tâmplărie. 

Art. 4. (1). Se împuternicește domnul Ștefan Doru-Cezar viceprimar al localității Roșiile, 
județul Vâlcea cu ducerea la îndeplinire a măsurilor de  supraveghere, coordonare a activităților, 
asigurând și baza materială necesară realizării activităților care trebuie prestate în vederea 
efectuării de munca neremunerată în folosul comunității de către domnul Voicu Constantin-Adrian. 

(2).   Domnul viceprimar ia toate măsurile necesare aducerii la îndeplinire a Deciziei 
Serviciului de probațiune, respectând prevederile din Decizia Serviciului de probațiune: 

- în termen de 7 zile de la debutul activitatii, comunică în scris inceperea executarii 
obligatiei, precum și efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă și cu privire la 
normele de apărare împotriva incendiilor și a altor situații de urgență, pentru indrumarea si 
supravegherea executarii obligatiei de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii; 
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- să informeze serviciul de probațiune cu privire la orice modificări apărute în procesul 
de executare a muncii, atât cu privire la instituție, cât și cu privire la persoana care trebuie să 
execute munca neremunerată în folosul comunității; 

- informeze serviciul de probațiune o dată pe lună despre modul de derulare a 
activității în cazul în care, conform planificării stabilite, perioada de timp în care se execută orele de 
muncă neremunerată în folosul comunității este mai mare  de două luni;  

- dupa executarea obligatiei muncii neremunerate in folosul comunitatii, se transmite 
un document care atesta ca munca neremunerata in folosul comunitatii a fost executata, Insotit de 
Formularul privind evidenta orelor de munca neremunerata in folosul comunitatii, anexat Deciziei 
Serviciului de probațiune Vâlcea, completat în mod corespunzător.  

Art. 5. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în vederea 
efectuării controlului de legalitate, Serviciului de probațiune Vâlcea, viceprimarului comunei Roșiile 
și persoanei nominalizate la art. 1 pentru ducere la îndeplinire și va fi adusă la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roșiile, 11.02.2022 

 
                 PRIMAR                                                Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                                        Secretar general UAT Roșiile,  
                            AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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