România
Judeţul Harghita
Oraşul Vlăhiţa
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa

Proiect de hotărâre nr. Nr. 185/7/S/2021

Hotărârea nr. .…./2021
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. Nr. 185/8/S/2021 al Primarului Oraşului Vlăhiţa,
Raportul de specialitate nr. Nr. 185/9/S/2021 al Viceprimarului Oraşului Vlăhiţa. respectiv Avizul
nr._________ _______ a Comisiei de specialitate pentru muncă şi protecţie socială, protecţia
copilului, tineret şi sport, relaţii internaţionale, si Avizul nr.______ ___________ al Comisiei de
specialitate pentru activități social-cultural, culte, învăţâmânt, sănătate şi familie.
În baza prevederilor art. 2, art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic
al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, cu
modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a dispoziţiilor Legii
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1), art. 89 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 cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. p), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin.
(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Hotărăşte:
Art. 1. – Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Viceprimarul Oraşului Vlăhiţa.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului
Oraşului Vlăhiţa, Viceprimarului Oraşului Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, în
condiţiile şi termenele prevăzute de lege.
Vlăhiţa, la ……….

Inițiator,
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
LŐRINCZ Csaba

Contrasemnează
Secretar General al Orașului Vlăhița
ÜLKEI Jolán Erika

România
Judeţul Harghita
Oraşul Vlăhiţa
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa
Anexa nr. 1 la Proiectul nr. ____________

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE MUNCĂ NEREMUNERATĂ ÎN FOLOSUL
COMUNITĂŢII
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Acţiuni de muncă şi lucrări
Curăţarea şi igienizarea spaţiilor
aferente Casei de cultură
„Bartók Béla” şi Casei de
cultură „Gábor Áron”, inclusiv
şi zonei aferente celor două
instituţii aflate în subordinea
Primarului Oraşului Vlăhiţa
Colectarea deşeurilor menajere
din jurul tomberoanelor,
respectiv salubrizarea zona
platformelor de depozitare
deşeuri menajere
Măturat alei, parcuri şi trotuare,
inclusiv colectarea deşeurilor şi
a gunoaielor de pe străzi,
parcuri, trotuare respectiv
lucrări de greblat spaţii verzi
Lucrări de amenajare de spaţii
verzi în zona blocurilor ANL
construite din străzile József
Attila şi Aleea Teilor
Curăţarea şi igienizarea
malurilor cursurilor de apă
Lucrări de reamenajare teren,
acţiuni de amenajare de spaţii
verzi şi colectarea deşeurilor şi
a gunoaielor din zona unităţilor
de învăţământ de interes local
Curăţarea de zăpadă şi gheaţă a
aleilor, străzilor şi parcurilor din
oraş
Alte acţiuni sau lucrări speciale
de interes local, în funcţie de
necesităţi şi evenimente,
solicitate de Primar, Viceprimar

Perioada de
desfăşurare

Termen de
realizare

Persoana responsabilă
pentru organizarea
acţiunilor / lucrărilor de
interes local

1 zi / săptămână

Permanent

Sándor Zsolt

2 zile / săptămână

Permanent

Sándor Zsolt

2 zile / săptămână

Permanent

Sándor Zsolt

1 zi / săptămână

Martie – Iunie

Sándor Zsolt

1 zi / săptămână

Ocazional

Sándor Zsolt

2 zi / săptămână

Permanent

Viceprimarul şi
conducătorii unităţilor de
învăţământ de interes local

3 zi / săptămână

Sezonul rece

Sándor Zsolt

permanent

permanent

Sándor Zsolt

România
Judeţul Harghita
Oraşul Vlăhiţa
Primarul Oraşului Vlăhiţa
Nr. Nr. 185/8/S/2021

Referat de aprobare
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul
comunităţii
În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului privind aprobarea planului de acţiuni şi
muncă neremunerată în folosul comunităţii
Motive:
În fapt arătăm prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor
prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, cu modificările şi completările
ulterioare, care prevede, că primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni şi lucrări de muncă, să
ţină evidenţa efectuării acestor ore. Planul de acţiuni şi lucrări se aprobă anual prin hotărâre a consiliului
local, fapt pentru care prin prezenta iniţiem proiectul de hotărâre care are ca obiect aprobarea acestui plan.
Necesitatea aprobării planului, în primul rând este de ordin legal, însă prin planificarea activităţilor care
urmează să fie desfăşurate contribuie la eficientizarea acestor activităţi.
Prin întocmirea Planului, s-au propus activităţi ce au fost executate şi până în prezent, completând cu
unele propuneri care previzibil sunt benefice comunităţii. Planul nu reprezintă doar o simplă înşiruire a
activităţilor, ci s-a încercat să se reglementeze şi modalitatea de realizare a acestuia, identificând persoanele
care sunt obligate la activităţile ce reprezintă obiectul planului, şi categoria acelor persoane care nu cad sub
incidenţa acestor norme a căror aprobare le propunem.
În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile art. 2, art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr.
55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii
contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal şi a dispoziţiilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi prevederile art. 18 alin. (1), art. 89 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 cu modificările şi completările ulterioare precum şi dispoziţiile din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În ceea ce priveşte propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din analiza părţii dispozitive
se poate observa, că acesta conţine 3. articole, dintre care art. 1 cuprinde dispoziţii de fond stabilind
aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii. Celelalte
articole cuprind dispoziţii procedurale, stabilind măsura de implementare şi modul de aducere la cunoştinţă
publică, respectiv de comunicare a actului normativ, în caz de aprobare.
În drept invocăm prevederile invocate în cuprinsul preambulului proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională al Consiliului Local al
Oraşului Vlăhiţa în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea planului
de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Vlăhiţa, la ………….
Iniţiator,
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
LŐRINCZ Csaba
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Primarul Oraşului Vlăhiţa
Viceprimarul Oraşului Vlăhiţa
Nr. Nr. 185/9/S/2021
Raport de specialitate
referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în
folosul comunităţii
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea planului de acţiuni şi
lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în urma examinării acestui proiect de act normativ,
respectiv a motivelor expuse în Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Vlăhiţa, facem următoarele
observaţii:
Analizând Proiectul observăm că are ca obiect de reglementare aprobarea unui Plan de acţiuni şi lucrări
de muncă neremunerată în folosul comunităţii
Din conţinutul actului de motivare al iniţiatorului, aprobarea acestui Plan, este în primul rând de ordin
legal, datorită prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor
prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, cu modificările şi completările
ulterioare, care prevede, că primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni şi lucrări de muncă, să
ţină evidenţa efectuării acestor ore. Planul de acţiuni şi lucrări se aprobă anual prin hotărâre al consiliului
local, fapt pentru care prin prezenta iniţiem proiectul de hotărâre care are ca obiect aprobarea acestui plan.
Din preambulul iniţiativei analizate prin prezentul raport observăm că s-a invocat printre motivele de
drept, prevederile celor două acte normative sus prezentate care cum arată şi iniţiatorul, conţine ca motiv de
ordin legal, de fapt o obligaţie legală cu privire la aprobarea unui astfel de plan.
Analizând conţinutul planului, care reprezintă anexa proiectului de hotărâre, observăm o structurare
logică şi o reglementare sintetică, cuprinzând normele legale referitor la obiectul planului.
Astfel, structura planului face referire la prevederile legii fundamentale şi prezintă motivele de ordin
legal ce stau la baza aprobării respectiv a propunerii planului.
Scopul planului este acea de a contribui la organizarea efeicientă a lucrărilor, respectiv acţiunilor de
muncă precum și de efectuarea acestor lucrări, acțiuni de către persoanele prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi
închisorii contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Cum este şi firesc, prin prevederile
Capitolului IV, s-au stabilit şi acele categorii care sunt exceptate de la obligaţia prestării unor astfel de acţiuni
sau lucrări. Acţiunile şi lucrările care reprezintă obiectul planului sunt prezentate printr-un tabel, prin care pe
lângă identificarea acţiunilor, se stabileşte perioada de realizare a acestora, termenul de realizare şi persoana
care răspunde pentru organizarea acţiunilor şi lucrărilor
Analizând preambulul proiectului de hotărâre, observăm că iniţiatorul a invocat prevederile art. 2, art.
16 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în
folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii
nr. 286/2009 privind Codul penal şi a dispoziţiilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 18 alin. (1), art. 89 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 cu modificările şi completările ulterioare precum şi dispoziţiile
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Ţinând cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa propunem
admiterea proiectului în forma iniţiată.
Vlăhiţa, la............
Viceprimarul Oraşului Vlăhiţa,

SÁNDOR Lajos

