
                                                                                                           
PRIMARIA COMUNEI VALCELELE, JUDETUL CALARASI 

COD  FISCAL 3796837 - COD POSTAL 917290 - TEL/FAX 0242-346605/0242-346606 

Adresa:Strada Florenta  Albu, nr.691, comuna Valcelele, judetul Calarasi, Adresa e- mail: 

                    primaria_vilcelele@yahoo.com;Tel.: 0242-346603, Fax: 0242-346606, Cod Siruta94731 

 

 

HOTARARE 
privind aprobarea Planului local anual de lucrări pentru persoanele care au 

săvârsit infractiuni si               urmează să presteze muncă în folosul comunitătii ca 

obligatie stabilită de către instanta de judecată, pe anul 2021 

Consiliul local al comunei Valcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru 

din data de 29.01.2021 

Având în vedere: 

-   Raportul compartimentului de specialitate nr 171/22.01.2021;  

-   Referat de aprobare  nr 170 /21.01.2021  intocmit de Primarul comunei Valcelele , domnul Tatu 

Ionel; 

-   Raportul   comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 2/ 19.01.2021   si 

procesul verbal al sedintei de lucru a comisiei nr1 /19.01.2021 ; 

-   Prevederile art. 64, art. 85 alin. (2) lit. b), art. 93 alin.(3) din legea nr. 286/2009, privind Codul 

Penal, modificat si completat; 

-  Prevederile art. 16 a1 Ordonantei Guvernului nr. 55/2002, conform căruia, consiliul local 

stabileste domeniile serviciilor publice si locurile în care contravenienții vor putea presta activități 

în folosul comunității. 

-  Prevederile art. 9 alin. (l), (3), (5) din Ordonanța Guvernului  nr. 2/2001 privind regimul  juridic 

a al  contraventiilor  cu  modificari  si completari ulterioare; 

-  Prevederile art. 18  din Legea nr.253/2013 privind  executarea pedepselor,  a  masurilor educative  

și  a  altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. 

-  Prevederile Ordonanței Guvernului  nr. 55/2002 privind regimul juridic a1 sanctiunii prestarii 

unei activitati in folosul comunitatii . 

-  Prevederile art. 129, alin. (1), alin.(2), lit.d), art.139, alin.(3), lit.a), din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

În  temeiul  art.  196  alin.  (1) litera ”a” din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Art. 1.  Se aprobă Planul local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârsit infractiuni si   

urmează să presteze muncă în folosul comunitătii ca obligatie stabilită de către instanta de judecată, 

pe anul 2021, conform Anexei 1care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



     Art.2  Viceprimarul comunei Valcelele si compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei  Valcelele vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari 

 

 Secretarul general al unității administrativ - teritoriale Valcelele, judetul Calarasi, va comunica 

prezenta hotarare autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate. 

 

 

 Nr. 6                                                                   Presedinte de sedinta                             

Contrasemneaza  

Adoptata la Valcelele                                        Balaciu Marin                                    p. Secretar general                                                                                                                                                                       

Astazi 29.01.2021                                                                                                  Antochie Bogdan Costin       

Cu un nr de....10..voturi pentru                                                                                                                                           

Cu un nr de ........ voturi impotriva   

Cu un nr de..........abtineri                                                                                                                      

              

 


