
R O M Â N I A                                           

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au 

săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii. 

 

Consiliul Local al oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

  Având în vedere: 

 -referatul nr. 1429/15.02.2019 al compartimentului administraţie publică prin care se 

propune stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au 

săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii; 

          -proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului local; 

 -prevederile art. 64, art. 85 alin. 2 lit. ,,b’’ şi art. 93 alin. 3 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile art. 318 alin. 6 lit. ,,c’’ din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 

penală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 818/2018 privind aprobarea standardelor minime 

de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate; 

 -prevederile nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a 

altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; 

  În temeiul art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 şi art.115 alin. 1 lit. ,,b’’ din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

     H O T Ă R Ă Ş T E: 

  Art.1.-Se aprobă domeniile serviciilor publice şi locurilor în care persoanele 

care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, după cum 

urmează: 

   -întreţinerea spaţiilor verzi; 

   -dezăpezirea drumurilor, trotuarelor şi căilor de acces; 

   -lucrări de amenajare , reparaţii şi administrative care nu presupun 

calificare; 

   -alte activităţi şi lucrări de interes şi utilitate publică;  

    Art.2.-Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va desfăşura cu respectarea 

legislaţiei muncii, a legislaţiei privind protecţia muncii. 

    Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul orasului 

Făget.   

  Art.4- Prezenta hotărâre se comunică: 

        -dosar hotărâri, 

        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 

                 -Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementarea  

                                     proiectelor, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului; 

                          -biroului economic, 

        -primar. 
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