ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr.41
din 4 martie 2020
__________________________________________________________________________
Privind: stabilirea condiţiilor în care numitul MIHĂLUȚĂ MARIAN , domiciliat în
comuna Cuca , judeţul Galaţi , CNP 1710221170335, urmează să presteze muncă
neremunerată în folosul comunităţii .
Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă
nr.430/2016 , a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;
Având în vedere referatul întocmit de secretarul comunei Cuca , înregistrat la nr.1472
din 3 martie 2020 , în care se motivează legal emiterea prezentei dispoziţiei.
Având în vedere adresa nr.4973/SP/24.02..2020 a Serviciului de probaţiune Galaţi, cu
care ne este comunicată Decizia nr.4973/24.02.2020 privind executarea obligaţiei de a
presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, prevăzute de art.93 alin.3 din Codul Penal
, pentru numitul Mihăluță Marian , domiciliat în comuna Cuca , judeţul Galaţi.
Având în vedere art.89 alin.(1) lit.a) precum şi alin.(2) din Legea 253/2013 privind
executarea pedepselor , a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivate de libertate dispuse
de organele judiciare în cursul procesului penal ;
Având în vedere art.155 alin.(5) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ ;
Emite prezenta : D I S P O Z I Ţ I E :
Art.1.(1) Începând cu data de 12.03.2020 numitul Mihăluță Marian , domiciliat în
comuna Cuca , judeţul Galaţi ,CNP 1710221170335, fiul lui Vasile și Ioana urmează să
presteze un număr de 70 zile ( 140 ore ) de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în
comuna Cuca , judeţul Galaţi , în locuri aparţinând domeniului public .
(2) Potrivit deciziei privind executarea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în
folosul comunităţii , obligaţia se va executa în termen de cel mult un an de la începerea
executării .
Art.2.Tipurile de activităţi pe care persoana urmează să le realizeze sunt : lucrări şi
acţiuni de interes local ( decolmatări , plantări de puieţi de salcâm , strângere deşeuri ,islazul
comunal, remediere defecţiuni apărute la sistemul de alimentare cu apă a comunei .
Art.3. Activităţile se vor desfăşura sub directa îndrumare şi supraveghere a
viceprimarului comunei Cuca, care la final va prezenta un raport ce va cuprinde zilele de
prezenţă , locul unde au fost desfăşurate şi tipul de activităţi prestate .
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanei nominalizate şi
instituţiilor abilitate .
PRIMAR,
Mihăiţă Vlad
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar, A. Marin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
PRIMAR,
Compartimentul: SECRETAR UAT

Înregistrat la nr.1472 din 03.03.2020

APROB,
PRIMAR,

REFERAT

Subsemnatul Marin Angelică – secretarul comunei Cuca , judeţul Galaţi;
Având în vedere adresa nr.4973/SP/24.02..2020 a Serviciului de
probaţiune Galaţi, cu care ne este comunicată Decizia nr.4973/24.02.2020
privind executarea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul
comunităţii, prevăzute de art.93 alin.3 din Codul Penal , pentru numitul
Mihăluță Marian , domiciliat în comuna Cuca , judeţul Galaţi.
Având în vedere art.89 alin.(1) lit.a) precum şi alin.(2) din Legea 253/2013
privind executarea pedepselor , a măsurilor educative şi a altor măsuri
neprivate de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal ;
Având în vedere art.155 alin.(5) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă
nr.57/2019 privind Codul administrative;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019
privind Codul administrativ ;
Faţă de acestea propunem să emiteţi Dispoziţia privind stabilirea
condiţiilor în care numitul Mihăluță Marian , domiciliat în comuna Cuca ,
judeţul Galaţi, urmează să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii
.

SECRETAR,
Angelică Marin

