ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAȘ SEVERIN
COMUNA EFTIMIE MURGU
CONSILIUL LOCAL

Nr. 2 din 28 ianuarie 2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de lucrari pentru munca neremunerata in folosul
comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional,
in anul 2021
Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu întrunit în şedinţa ordinară din data
de 28.01.2021;
Analizând proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Eftimie Murgu,
referatul de aprobare nr. 4/1/18.01.2021 al initiatorului proiectului de hotarare precum
şi raportul Compartimentului de Asistenţă Socială nr. 4/2/18.01.2021 .
Având Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Eftimie Murgu;
Tinand seama de prevederile :
-art.9 alin.(1),(3),(5) din O.G. nr.2/ privind regimul juridic al contraventiilor cu
modificarile si completarile ulterioare;
-art.64 alin.(1), art.85 alin.(2) lit. (b), art.93 alin (3) din Legea nr.286/2009 –
Codul Penal cu modificarile ulterioare;
Art.18 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor , a masurilor
educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in
cursul procesului penal:
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.a , art.139, alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul de lucrari pentru prestarea muncii neremunerate in
folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate
contraventional , pentru anul 2020, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare. Conditiile de executare si programul de lucru pentru fiecare
persoana vor fi stabilite de catre Compartimentul de asistenta sociala din cadrul
Primariei Comunei Eftimie Murgu.
Art.2. Primarul Comunei Eftimie Murgu si serviciile de specialitate vor asigura
ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3.Prezenta hotarâre se va comunica persoanelor interesate prin grija
secretarului general al comunei Eftimie Murgu.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
DĂNILĂ DOBREN

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
LIVIU IMBRESCU

Anexa la H.C.L.
nr. 2/28.01.2021
Plan de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021,
ce vor fi executate de către persoanele care trebuie sa execute munaca neremunerata in folosul comunitatii
Nr.
crt.
1
2
3

4
5

Igienizarea pârâurilor Rudarica
Salubrizarea străzilor din Comuna
Eftimie Murgu

- Colectarea deseurilor
- Curatarea malurilor
- Decolmatarea de aluviuni si vegetatie
- Colectare deseurilor,

Curăţarea, deblocarea şanţurilor şi a
rigolelor de scurgere a apelor din Comuna
Eftimie Murgu
Lucrări de întreţinere şi igienizare a
cimitirelor din comuna
Lucrări de igienizare a copacilor din
centrul localitatii(curatat,vopsit)

-

Intretinerea malurilor,
Indepartarea noroiului si aluviunilor,
Indepartarea vegetatiei

-

Indepartarea resturilor vegetale
Colectarea gunoaielor
-Curatare si vopsire

Intretinerea podeţelor

-

Indepartarea resturilor vegetale
Indepartarea aluviunilor si gunoaielor
Intretinerea si repararea zonelor
deteriorate

Lucrari de intretinere a zonelor si spatiilor
verzi din comuna Eftimie Murgu.

-

Pregatirea spatiilor si a locurilor
pentru semanarea gazonului, plantarea
florilor
Saparea si nivelarea zonelor
Vopsire băncilor din centrul localitatii

6

7

Acţiuni şi măsuri intreprinse

Obiectiv

-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
DĂNILĂ DOBREN

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
LIVIU IMBRESCU

