
        R O M Â N I A                                                     

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                                  

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                   

    CONSILIUL LOCAL   

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 29/2018 

pentru  aprobarea Regulamentului privind prestarea de către 

 contravenienți de activități în folosul comunității 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 15/210/01.02.2018 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 15/211/01.02.2018 a Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune aprobarea Regulamentului privind prestarea de către contravenienți de 

activități în folosul comunității; 

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 25/229/15.02.2018, 

respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 11/264/21.02.2018 al comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr. 28/266/19.02.2018 al comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 18/267/19.02.2018 al comisiei pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;    

În conformitate cu prevederile art.2,  art.15-17 și art. 19 din O.G. nr. 55/2002 

privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, cu 

modificările și completările ulterioare,  ale art. 22-25, art. 25, art. 24, art. 47, art. 52 și art. 

57 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor 

măsuri neprivative de libertate  dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 2 lit. c, art. 5 alin. 2 lit. c  și  art. 9 din O.G. 

nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare, ale art. 85 alin 2 lit. b, art. 64 alin.1 și art. 93 alin.3 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;  

    În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin.9,  art. 45 alin. 1 și art. 115 alin.1 lit. b din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienți de 

activități în folosul comunității, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

 Art. 2. - Compartimentul Taxe și Impozite Locale – impunere, constatare și control  

din cadrul Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale va opera 



stingerea obligațiilor fiscale, reprezentând amenzile pentru care contravenienții au prestat 

muncă în folosul comunității 

 Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

          Art.  5.  -  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Biroului  Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Compartimentului Taxe și Impozite Locale – impunere, constatare și 

control.    
        
 

 

Brad, 22.02.2018 

 

 

 

 

 

                                                                                    Contrasemnează 

           PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                             SECRETAR 

              HUIEȚ PETRU - VOICU                                       CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru” 

 

 
  

  



 Anexa la HCL nr.29/2018 

 

REGULAMENT 

privind modul de executare a pedepsei penale sub formă de  

muncă neremunerată în folosul comunității 

 

 CAPITOLUL I  - Dispoziții generale 

 

 Art.1 Dispozițiile prezentului Regulament se aplică tuturor contravenienților, persoane fizice, 

având domiciliul pe raza Municipiului Brad, pentru care instanța de judecată a dispus prestarea unei 

activități în folosul comunității, ținand seama de aptitudinile fizice și psihice, de nivelul pregătirii 

profesionale și de starea de sănătate, de la caz la caz. 

 Art.2 La stabilirea conținutului activității  în folosul comunității aplicate de către instanța de 

judecată care urmează să fie prestată de către contravenient se va avea în vedere pregătirea profesională și 

starea sănătății acestuia, fiind exceptată prestarea de activități în locuri cu grad ridicat de risc sau care, 

prin natura lor, pot pricinui suferințe fizice sau pot produce daune sănătății persoanei. 

 Art.3 Sancțiunea contravențională a prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată 

numai de către instanța de judecată.    

 

 CAPITOLUL II - Domenii în care se pot presta activități în folosul comunității 

 

 Art.4 Activitatea în folosul comunității se poate presta în cadrul Primariei Municipiului Brad în 

următoarele domenii: 

a. întreținerea curățeniei în piețele publice și a zonele adiacente acestora; 

b. activități în folosul instituțiilor de învățământ din Municipiul Brad (strâns vegetație uscată, crăpat-

stivuit lemne etc.); 

c. activități de întreținere a aleilor și spațiilor verzi din parcurile publice (strâns vegetație uscată, răzuit la 

borduri etc); 

d. întreținerea aleilor pietonale din parcurile publice; 

e. efectuarea unor lucrări de amenajare și reparații care nu presupun munc calificată; 

f. curățenie străzi publice (răzuire la burdură, văruit borduri etc.); 

g. decolmatarea manuală a canalelor pluviale deschise, șanțuri, poduri și podețe; 

h. întreținerea și asigurarea curățeniei pe zonele verzi; 

i. deszăpezirea trotuarelor, a aleilor din parcuri și a accesului în instituțiile publice din municipiul Brad; 

j. curățarea de vegetație uscată și deșeuri menajere de pe terenurilor aflate în proprietatea municipiului 

Brad; 

k. întreținerea acostamentelor drumurilor publice (coasă manuală, strând deșeuri etc.); 

l. întreținerea curățeniei pe malurile și albiile râului Crișul Alb și a pârâului Luncoi, în traversarea 

municipiului Brad, a pâraielor Valea Brad, Luncii, Răbăreasa; 

 

 CAPITOLUL III – Executarea sancțiunii  contravenționale  a prestării unei activități în 

folosul comunității. Drepturi si obligații. 

 Art.5 Prestarea unei activități în folosul comunității se dispune de către primar în executarea 

mandatului emis și comunicat de instanța de judecată împreună cu dispozitivul hotărârii. 

 Art.6 În executarea mandatului, primarul stabilește, de îndat, conținutul activității ce urmează să 

fie prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea precum și programul de lucru. 

 Art.7 (1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de 

muncă a contravenientului, dacă acesta este încadrat în muncă. În cazul în care contavenientul are 

posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a 

supravegherii activității acestuia, durata maximă de lucru nu poate depași 8 ore/zi.  

 (2) Două ore de activitate prestată efectiv echivalează cu o zi de muncă (art.52, alin 2 din Legea 

nr.253/2013) 

 (3) Munca neremunerată în folosul comunității nu se excută în timpul nopții sau în zilele de 

duminică și în zilele declarate, potrivit legii, sărbători legale. 

 Art.8 Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se asigură 

de către primar, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul poliției locale, după caz. 



Repartizarea sarcinilor și coordonarea acțiunilor întreprinse de persoanele împuternicite de primar, 

precum si modalitățile de acordare a sprijinului de către poliție în vederea supravegherii executării 

sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se realizează pe baza unui program de 

supraveghere și control întocmit de primar, cu acordul unității de poliție în a cărei rază teritorială își are 

domiciliul sau reședința contravenientul. 

 Art.9 Contravenientul se prezintă în termen de trei zile de la primirea mandatului, la sediul 

Primăriei Municipiului Brad, pentru luarea în evidență și executarea sancțunii. Contravenientul va semna 

un angajament prin care va lua la cunoștința despre conținutul mandatului precum și de programul de 

lucru în vederea executării numărului de ore de muncă în folosul comunității stabilit de instanță (Anexa 

nr.1 la Regulament) și o Convenție de prestare muncă în folosul comunității (Anexa nr.2 la Regulament). 

 Art.10 Evidența orelor de muncă neremunerată în folosul comunității se face de către persona 

nominalizată în acest sens, fiind completat de fiecare dată ”Formularul privind evidența orelor de muncă 

neremunerată în folosul comunității” (care se primește de la Serviciul de Probațiune) care cuprinde 

următoarele: 

- data desfășurării muncii; 

- tipul activităților desfățurate; 

- numărul orelor efectuate zilnic; 

- numărul orelor rămase de efectuat; 

- observații (semnătura persoanei supravegheate). 

 

 CAPITOLUL IV - Executarea sancțiuii contravenționale a prestării unei activități în folosul 

comunității în cazul minorului 

 

 Art.11 Prestarea de activități în folosul comunității poate fi efectuată și de către minorii cu varsta 

cuprinsă in tre 16-18 ani. 

 Art.12 Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este 

susceptibilă să afecteze educația ori să dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, 

morale sau sociale. Dispozițiile art.6 se aplica în mod corespunzător. 

 Art.13 Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de 

școala al contravenientului, maxim 2 ore/zi, în condițiile în care este posibilă supravegherea activității 

contravenientului. În cazul în care contravenientul minor are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare 

zi din cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a supravegherii activității acestuia, durata maxima 

de lucru nu poate depăși 6 ore/zi. 

 

 CAPITOLUL V – Dispoziții finale 

 

 Art.14 Executarea unei activități în folosul comunității se efectuează cu respectarea normelor de 

protecția muncii. In acest sens, contravenientul va participa la un instructaj individual privind securitatea 

și sănătatea în munca și PSI. Logistica necesară (unelte si eventuale echipamente de protecție) în vederea 

desfășurțrii activităților se asigură de către unitatea administrativ teritorială Brad prin Serviciul de 

Gospodărie Comunală. 

 Art.15 Prestarea activităților în folosul comunității se va desfașura cu respectarea legislației 

muncii, a legislației privind protectia muncii și PSI, contravenienților li se asigură, după caz, echipamente 

de protecție.   

 Art.16 Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancțiunii prestării unei 

activități în folosul comunității sau dacă în timpul executării sancțiunii prestării unei activității în folosul 

comunității intervine o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsa privativă de libertate, cu 

executare, sancțiunea contravențioala nu se mai execută. 

 Art.17 La finalul executării sancțiunii, persoana împuternicită cu urmărirea executării pedepselor 

va înștiința în scris instanța care a emis mandatul cu privire la executarea sancțiunii și va elibera 

contravenientului un act în acest sens. 

 

 Definiții:  

Contraveție: încălcare a dispozițiilor unei legi, a unui regulamnet, care având un grad redus de pericol 

social, este sancționată cu o pedeapsă ușoară;  

Contravenient: persoană care săvârșește o contravenție; 



Muncă în folosul comunității: activitate neremunerată și desfășuartă ca urmare a stabilirii unei sancțiuni; 

Mandat de executare: act prin intermediul căruia se pune în executare pedeapsa stabilită de instanță.  

 

 Legislație: 

Ordonanța nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității, 

cu modificări și completări ulterioare; 

Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 
 

 
  Președinte de ședință,      Contrasemnează, 

            SECRETAR 

          PETRU VOICU HUIEȚ 

             CARMEN IRINA BORA 

 

 

  



Anexa nr.1  

la Regulament privind modul de executare a pedepsei penale 

sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității 

 

  

  

  

A N G A J A M E N T   

 (MODEL)  

  

 

  

 Eu, subsemnatul (a) ______________________________CNP_____________________,  

 Am fost informat în ceea ce privește sentința penală prin care am fost condamnat în temeiul art. 93 

alin. 3 Cod Penal, cu privire la mandatul de executare a muncii neremunerate în folosul comunității 

(unitatea administrativ teritorială Brad) pe o perioada de ______ zile ( _____ ore), conform art. 52 alin. 2 

din Legea 253/2013. Ințeleg că mi se cere să execut această sentință personal, fărăa fi platit/ă, în timpul 

meu liber și în conformitate cu orarul asupra căruia am cazut de acord cu cel/cei care oferă munca de 

prestat.   

 Declar pe proprie răspundere și nesilit de nimeni și în cunoștință de dispozițiile art. 326 din Codul 

Penal pentru fals în declarații că în cazul în care nu îmi duc la îndeplinire mandatul de executare a muncii 

în folosul comunității în perioada stabilită Biruol pentru administrarea domeniului public și privat va 

înștiința Serviciul de probațiune/Instanța de judecată cu propunerea transformării sentinței din munca în 

folosul comunității în închisoare.  Dacă se ivesc impedimente în executarea mandatului de executare a 

muncii în folosul comunității, voi informa imediat reprezentanții unității administrativ teritoriale Brad si 

Consilierul de probațiune, manager de caz.  

 Aceast angajament este încheiat azi __________________, în două exemplare, în prezența 

______________________________ _____ din cadrul Biroului pentru administrarea domeniului public 

și privat..  

  

  

         

Biroul adminsitrarea               Condamnat,  

domeniului public și privat,                                      (nume, prenume, semnătură)     

 (nume, prenume, semnătură) 

______________________________                           ________________________      
  

  

  

  
  Președinte de ședință,      Contrasemnează, 

            SECRETAR 

          PETRU VOICU HUIEȚ 

             CARMEN IRINA BORA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexa nr. 2  

la Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei  

penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității  

  

Convenție de prestare munca în folosul comunității  

(MODEL)  

  

 In baza Sentintei/Deciziei la munca în folosul comunitaății nr. _________ din data de 

_______________, pronunțată de către Instanța _________________________, care stabilește ca loc de 

prestarea a muncii ______________________________ și obligația prestării unui număr de 

________________ ore de muncă/zile de muncă.  

Infractorul: _____________________________ CNP___________________________, născut în data de 

__________________, domiciliat in __________________________________________. si Municipiul 

Brad, prin Biroul pentru administrarea domeniul public și privat, s-a convenit după cum urmează:  

 1.Persoana condamnată va începe executarea pedepsei muncii în folodul comunității  în data 

de____________ și își va încheia executarea pedepsei înainte de ___________________ (durata nu 

trebuie sa fie mai mare de un an de la pronunțarea sentinței sau stabilită de către Serviciul de Probațiune). 

 2.Persoana condamnată a fost instruită în ceea ce privește protecția muncii, alte probleme legate 

conform prevederilor legale care se aplică tipului de muncă alocat și acest lucru a fost înregistrat în scris, 

într-un proces verbal semnat de către infractor și constituie parte integrantă a acestei convenții.   

 3.Programul de executare a muncii în folosul comunității se face în funcție de nevoile unității 

administrativ teritoriale Brad, care oferă muncă și constrângerile de timp ale infractorului. Infractorul va 

participa la planificarea programului de executare a muncii în folosul comunității iar termenele asupra 

cărora s-a căzut de acord sunt obligatorii. 

 4.Infractorul înțelege că dacă nu se prezintă, în mod repetat, la data stabilită, fără un motiv 

întemeiat,  Municipiul Brad, prin Biroul pentru administrarea domeniul public și privat poate înceta 

aceasta Convenție.  

 5.Persoana condamnată înțelege că este obligată să presteze muncă personal, fără a fi plătit, iar 

Municipiul Brad, prin Biroul pentru administrarea domeniul public și privat, care oferă muncă va raporta, 

în mod constant, sau la solicitare, Serviciul de Probatiune din ________________ orele lucrate, data 

încheierii executării pedepsei precum și atunci când infractorul nu respectă conditiile de executarea a 

muncii în folosul comunității, în mod special dacă fără un motiv întemeiat infractorul nu execută munca, 

dacă o execută dar nu respect programarea, sau dacă, calitatea muncii prestate nu este corespunzatoare.  

 6.La încheierea executării pedeapsei muncii în folosul comunității, o copie a acestei convenții va fi 

trimisă Serviciul de Probațiune - manager care se ocupă de caz.  

 7.Această convenție este încheiată azi __________________, în două exemplare, în prezența 

__________________________ din cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat, în calitate 

de reprezentant al unității administrativ teritoriale Brad. 

       

     Biroul adminsitrarea                 Condamnat,  

       domeniului public și privat,                                                (nume, prenume, semnătură)         

      (nume, prenume, semnătură) 
  Președinte de ședință,     Contrasemnează, 

            SECRETAR 

          PETRU VOICU HUIEȚ 

             CARMEN IRINA BORA 

 

 

  



Anexa nr. 3  

la Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei 

penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității  

  

 

  

R E G I S T R U L 

 de evidență a persoanelor condamnate la pedeapsă penală 

 sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității  

(MODEL)  

  

 

    

Nr. 

crt. 

Numele, prenumele 

Domiciliul, locul de 

muncă, calificare 

Număr 

dosar/dată 

Numărul orelor de 

executat, data luării 

în evidență 

TERMENE OBSERVAȚII 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

   

 

 

 

 

  Președinte de ședință,      Contrasemnează, 

            SECRETAR 

          PETRU VOICU HUIEȚ 

             CARMEN IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexa nr.4 

la Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei 

penale sub  formă de muncă neremunerată în folosul comunității  

  

 

 

 

F I Ș A   DE   C O N T R O L  

a persoanei care ispășește pedeapsa penală sub formă 

  de muncă neremunerată în folosul comunității   

  (MODEL)  

  

 

Numele, prenumele ______________________________________________________________     

Anul și locul nașterii_______________________________________________________     Adresa de la 

domiciliu______________________________________________________     Locul de muncă sau 

pregatire profesionala______________________________________     Condamnat la _______ zile ( 

_____ ore) în anul_______________ de către judectoria  

__________________________________________________ pe art.______________din Codul penal 

_______________________________________ la muncă neremunerată în folosul comunității 

_______________________ pe perioada ________________                                                                                                                                 

      

Este luat în evidență în data de ________________________                                                                        

  

Înscrieri _______________________________________________________________________     

______________________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

  

Până la sfârșitul termenului de pedeapsă au rămas ________________________________         Orele de 

lucru __________________________________________________________________     

______________________________________________________________________________     

______________________________________________________________________________     

Total _________________________________________________________________________      

Scos de la evidență ____________________________________________________________     Temei 

________________________________________________________________________       

 

Biroul adminsitrarea domeniului public și privat, 

 

  Președinte de ședință,      Contrasemnează, 

            SECRETAR 

          PETRU VOICU HUIEȚ 

             CARMEN IRINA BORA 

 


