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DISPOZIŢIA 
Nr. 141 din 01 Noiembrie 2022

Privind desemnarea  domnului  viceprimar  Iliescu  Neculai  Valerică,  responsabil  cu
supravegherea  executării  obligației  de  prestare  a  unei  munci  neremunerate  în  folosul
comunității impusă de procuror în cazul dispunerii renunțării la urmărirea penală.

Primarul comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
      - referatul  întocmit de secretarul  general al comunei înregistrat  cu nr. 5007 din 01
Noiembrie 2022, prin care propune desemnarea unei persoane responsabilă cu supravegherea
executării obligației de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunității impusă de
procuror în cazul dispunerii renunțării la urmărirea penală;
În conformitate cu prevederile:  

-  art.52,  art.89  alin.(3)  și  alin.(5)  din  Legea  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 prevederilor art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/5
Iulie  2019  privind  Codul  Administrativ, cu  modificările  și  completările  ulterioare, emite
următoarea,  

DISPOZIȚIE

 Art.1(1) Se desemnează domnul viceprimar Iliescu Neculai Valerică, responsabil cu
supravegherea  executării  obligației  de  prestare  a  unei  munci  neremunerate  în  folosul
comunității impusă de procuror în cazul dispunerii renunțării la urmărirea penală.

(2) Munca neremunerată în folosul comunității se execută cu respectarea prevederilor
legale  privind  cerințele  minime  de  securitate  și  sănătate  la  locul  de  muncă.  Munca
neremunerată în folosul comunității nu poate fi executată în locuri vătămătoare, periculoase
ori care prezintă un grad de risc pentru sănătate sau integritatea persoanelor.

Art.2 Persoana desemnată la art.1, alin.(1) îndrumă și verifică modalitatea efectivă în
care persoana desfășoară muncă în folosul comunității.

Art.3(1) După executarea obligației, Primăria comunei Obrejița, județul Vrancea, unde
s-a  executat  munca  neremunerată  în  folosul  comunității,  are  obligația  de  a  comunica
persoanei  față  de  care  s-a  renunțat  la  urmărirea  penală,  adeverința  care  atestă  că  munca
neremunerată în folosul comunității a fost executată.

(2) Se imputernicește domnul viceprimar Iliescu Neculai Valerică în vederea semnării
adeverinței prevăzute la alin.(1).

Art.4 La data  intrării  în  vigoare a  prezentei  Dispoziții,  orice alte  acte  contrare  îşi
încetează aplicabilitatea.

Art.5  Prezenta  dispoziție  se  comunică  prin  grija  secretarului  general  al  comunei
Obrejița, județul Vrancea, persoanelor și instituțiilor interesate.
           Primar,                                                                                 Contrasemnează,         
        Nicu Pardos                                                                       Secretar general al comunei,
                                                                                                      Stoica Andreea Georgiana
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JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA COMUNEI OBREJIȚA

SECRETAR GENERAL
NR. 5007 DIN 01 Noiembrie 2022

Aprob,
Primar

Pardos Nicu
REFERAT

Privind  desemnarea  persoanei  responsabile  cu  supravegherea  executării
obligației de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunității impusă
de procuror în cazul dispunerii renunțării la urmărirea penală.

În conformitate cu prevederile:
-  art.52,  art.89  alin.(3)  și  alin.(5)  din  Legea  nr..253/2013  privind

executarea pedepselor,  a  măsurilor  educative şi  a  altor  măsuri  neprivative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

Având  în  vedere cele  expuse  mai  sus,  este  necesară  emiterea  unei
dispoziții  privind  desemnarea  persoanei  responsabile  cu  supravegherea
executării  obligației  de  prestare  a  unei  munci  neremunerate  în  folosul
comunității  impusă  de  procuror  în  cazul  dispunerii  renunțării  la  urmărirea
penală.

                              Secretar General U.A.T
                                         Andreea Georgiana STOICA
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