R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 18 din 28.02.2017
- privind stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Comunei Vama Buzăului cu privire la
organizarea și desfășurarea executării pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2017;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, raportul compartimentului de
specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Cunoscând prevederile Dispoziţiei primarului comunei Vama Buzăului nr. 184/2016;
Având în vedere prevederile:
a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil;
d) art. 64, art. 114, alin. (1) și art. 115, alin. (1) din Codul penal;
e) art. 21, lit. ,,a”, lit. ,,i” și lit. ,,m” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
f) art. 10, art. 21, alin. (1), art. 36, alin. (2) lit. d) raportat la alin. (6), pct. 1, 13, 18 și 19 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;
g) Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările și
completările ulterioare;
h) Legii 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 prevederilor art. 45, alin. (1) și cele ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se desemnează dl. Chirilaș Constantin, referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Vama Buzăului, ca fiind persoana responsabilă cu îndeplinirea obligațiilor ce revin Comunei Vama Buzăului cu privire la
organizarea și desfășurarea executării pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate.
Art.2: Se împuternicește viceprimarul comunei Vama Buzăului în a stabili tipurile de activități de muncă
neremunerată, în folosul colectivității de către persoanele condamnate, în baza dispozițiilor Codului penal, având
specificația comunicată de Serviciul de Probațiune Brașov.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei Vama Buzăului și dl.
Chirilaș Constantin, referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului județului Brașov, d-lui Chirilaș Constantin și se aduce
la cunoștință publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Crinuța Camelia CHIRILAȘ

- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

