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          nr. 56 din 09.03.2022 

 
- privind punerea în executare a Deciziei nr. 144/SP Bv/02.03.2022  

a Serviciului de Probațiune Brașov 
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
 

 Văzând Decizia nr. 144/SP Bv/02.03.2022 a Serviciului de Probațiune Brașov, pronunțată în 
cadrul Dosarului de probațiune nr. 904/2021, decizie comunicată prin adresa nr. 4950/SP 
Bv/02.03.2022 a Serviciului de Probațiune Brașov, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului 
sub nr. 1462/07.03.2022; 

Cunoscând prevederile art. 52 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 și completările ulterioare; 

În temeiul art. 155, alin. (1), lit. ,,e” şi art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

D I S P U N : 
 Art.1: Punerea în executare a Deciziei nr. 144/SP Bv/02.03.2022 a Serviciului de Probațiune 

Brașov, pronunțată în cadrul Dosarului de probațiune nr. 904/2021, de prestare a 76 de zile de muncă 
neremunerată în folosul comunității, de către numitul Funaru Dumitru Dan, domiciliat în comuna 
Șercaia, satul Șercaia, nr. 9, județul Brașov, locuind fără forme legale în comuna Vama Buzăului, satul 
Vama Buzăului, nr. 293A, județul Brașov, născut la data de 20.12.1974. 

 
 Art.2: Se desemnează dl. Chirilaș Constantin – referent în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vama Buzăului, ca fiind persoana responsabilă cu întocmirea tuturor 
documentelor și efectuarea comunicărilor necesare, aferente punerii în executare a Deciziei 
menționate la art. 1, precum și cu supravegherea persoanei menționate la art. 1 în îndeplinirea 
obligației stabilite de Serviciului de Probațiune Brașov. 
 
 Art.3: (1) Activitățile ce urmează a fi efectuate de persoana menționată la art. 1, sunt 
următoarele: activități de curățire a domeniului public al comunei Vama Buzăului, așezat și transportat 
lemne de foc la instituții și orice alte activități la dispoziția viceprimarului comunei Vama Buzăului și 
a  persoanei menționate la art. 2. 
            (2) Programul de lucru al persoanei menționate la art. 1 este de minim 5 ore/zi. 
 

Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției 
Prefectului Judeţului Braşov, Viceprimarului comunei Vama Buzăului, d-lui Chirilaș Constantin şi 
persoanei menţionate la art. 1.  
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,           
  Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAȘ 
                   Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
                                            Adrian – Constantin GĂITAN 


