
MUNICIPIUL BUCUREŞTI        
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  mmoodduull  ddee  eexxeeccuuttaarree  aa  oobblliiggaaţţiieeii  ppeerrssooaanneeii  ccoonnddaammnnaattee  ssaauu  aa  mmiinnoorruulluuii  ddee  aa  

pprreessttaa  oo  aaccttiivviittaattee  nneerreemmuunneerraattăă  îînn  ffoolloossuull  ccoommuunniittăăţţiiii    ppee  rraazzaa  aaddmmiinniissttrraattiivv  ––  tteerriittoorriiaallăă  aa  
SSeeccttoorruulluuii  11  

  
Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Poliţia Locală Sector 1; 
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite 

şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 
1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile 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; 

Ţinând seama de noile prevederi ale Codului Penal şi ale Codului de Procedură Penală 
privind obligaţia persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată  
într-o instituţie de interes public;  

Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale, 
aprobat  prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului României  nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere anunţul de dezbatere publică nr. K/405/27.03.2015 privind îndeplinirea 
procedurii impuse prin Legea nr. 52/2003; 

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  
HOTĂRĂŞTE:  

  
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind modul de executare a obligaţiei persoanei 

condamnate sau a minorului, in vârstă de 16-18 ani, de a presta o activitate neremunerată pe raza 
administrativ – teritorială a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta horărâre. 

Art.2. Se aprobă lista cu locurile unde persoanele fizice condamnate la prestarea unei 
activităţi neremunerate o vor executa, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  



Art.3. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul 
Sectorului 1 va emite o dispoziţie privind Programul Cadru de supraveghere şi control având ca 
obiect executarea sancţiunii prestării unei activitaţi neremunerate de către persoana condamnată 
sau minor pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.  

Art.4. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Administraţia Domeniului 
Public Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 
Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţile Sanitare Publice Sector 1 şi 
Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 28.05.2015. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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    Anexa nr. 1 
la Hotărârea Consilului Local 

              nr. 95/28.05.2015 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                Ion Brad 
 
 
 
 
 

RReegguullaammeenntt  
pprriivviinndd  mmoodduull  ddee  eexxeeccuuttaarree  aa  oobblliiggaaţţiieeii  ppeerrssooaanneeii  ccoonnddaammnnaattee  ssaauu  aa  

mmiinnoorruulluuii  ddee  aa  pprreessttaa  oo  aaccttiivviittaattee  nneerreemmuunneerraattăă  ppee  rraazzaa  aaddmmiinniissttrraattiivv  ––  
tteerriittoorriiaallăă  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  

 
 

Art.1. (1) Executarea obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o 
activitate neremunerată pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 se desfăşoară potrivit 
Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2355/2008 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea 
executării obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată 
într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată. 

(2) În vederea punerii în executarea ordonanţei sau hotărârii judecătoreşti definitive a 
persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată  pe  raza 
administrativ – teritorială a Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 încheie protocoale – cadru 
de colaborare cu serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 

(3) Obligaţia de a presta o activitate neremunerată se aplică numai persoanelor fizice 
condamnate sau minorilor care au domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 1. 

(4) Obligaţia de a presta o activitate neremunerată poate fi aplicată numai dacă măsura 
este stabilită de instanţa de judecată. 

Art.2 (1) La solicitarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, toate 
persoanele juridice de drept public din Sectorul 1 vor transmise în scris, pentru fiecare caz în 
parte, natura activităţilor ce pot fi prestate de către persoana condamnată sau minor. 

(2) La stabilirea activităţilor de la art. 2 se vor avea în vedere aptitudinile fizice şi psihice 
ale persoanei condamnate sau minorului, precum şi nivelul pregătirii profesionale a acestuia. 

(3) Obligaţia de a presta o activiate neremunerată se execută cu respectarea normelor de 
protecţia muncii. 

Art.3. În executarea hotărârii judecătoreşti şi a mandatului de executare în cauză, fiecare 
director al persoanelor juridice de drept public din Sectorul 1 emite de îndată o decizie prin care 



stabileşte conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de persoana condamnată sau minor, 
condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul de lucru, potrivit comunicării 
primite din partea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti sau a ordonanţei 
primită de la procuror. 

Art.4. (1) Supravegherea modului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi 
neremunerate se realizează de către  fiecare persoană juridică de drept public din Sectorul 1. 

(2) Pentru fiecare caz în parte persoanele juridice de drept public din Sectorul 1 vor 
întocmi un program de supraveghere şi control aprobat de directorul fiecărei instituţii în parte.  

(3) În acest sens, de comun acord cu cel condamnat, prin decizia în cauză se va stabili un 
program de executare a obligaţiei, ţinându-se seama de activităţile în care este angajat, respectiv, 
cursuri şcolare sau locul de muncă. 

(4) Dacă persoana condamnată are posibilitatea de a executa obligaţia de a presta o 
activitate neremunerată în fiecare zi din cursul săptămânii trebuie să i se asigure supravegherea, 
iar durata maximă de lucru nu poate fi mai mare de 8 ore zilnic. 

(5) După începerea executării obligaţiei se va proceda la înştiinţarea instanţei sau 
parchetului ce a emis hotărârea şi mandatul de executare, despre măsurile luate în acest sens. 

(6) Persoana desemnată cu supravegherea şi controlul persoanei condamnate obligată la 
prestarea unei activităţi neremunerate în folosul comunităţii va întocmi un grafic al desfăşurării 
activităţilor de verificare în teren a modului de executare a obligaţiei, acest document fiind 
aprobat de directorul fiecărei persoane juridice de drept public din Sectorul 1. 

(7) Constatările rezultate în urma supravegherii şi controlului persoanei condamnate 
obligată la prestarea unei activităţi neremunerate în folosul comunităţii vor fi consemnate într-un 
registru special. 

(8) Directorul persoanei juridice de drept public din Sectorul 1, prin  persoana desemnată 
cu supravegherea şi controlul persoanei condamnate,  va stabili locul unde urmează să presteze 
această activitate, ce lucrări trebuie să execute, uneltele pe care le foloseşte, normele de lucru, 
reglementări specifice fiecărei instituţii. Se va efectua instructajul privind protecţia muncii, se va 
întocmi o fişă de pontaj zilnic şi se va pune la dispoziţie o ţinută care să distingă pe cel 
condamnat de celelalte persoane, asigurându-se astfel o mai bună supraveghere a modului de 
executare a obligaţiei respective. 

(9) La finalul executării pedepsei reprezentantul instituţiei va întocmi o notă care va 
cuprinde referiri la cantitatea şi calitatea lucrărilor efectuate de cel sancţionat. 

Art.5. În cazul în care persoana condamnată, cu rea voinţă, nu se prezintă pentru luarea în 
evidenţă şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea activităţii 
sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, persoanele juridice de drept 



public din Sectorul 1  vor sesiza de îndată Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, instanţele de judecată sau parchetul, pentru a dispune de măsurile legale.       

Art.6. Fiecare persoană juridică de drept public din Sectorul 1 va organiza şi asigura 
evidenţa obligaţiei persoanei condamnate de a presta o activitate neremunerată. 

Art.7. La terminarea perioadei de condamnare se va informa Serviciul de Probaţiune de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti, instanţele de judecată sau parchetul de către fiecare persoană 
juridică de drept public din Sectorul 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anexa nr. 2 
la Hotărârea Consilului Local 

              nr. 95/28.05.2015 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                Ion Brad 
 

 

 

 

LLiissttaa  ccuu  ppeerrssooaanneellee  jjuurriiddiiccee  ddee  ddrreepptt  ppuubblliicc  ddiinn  SSeeccttoorruull  11    uunnddee  
ppeerrssooaanneellee  ffiizziiccee  oobblliiggaattee  llaa  pprreessttaarreeaa  uunneeii  aaccttiivviittăăţţii  nneerreemmuunneerraattee  ppee  rraazzaa  

aaddmmiinnssttrraattiivv  tteerriittoorriiaallăă  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  vvoorr  eexxeeccuuttaa  aacceeaassttăă  aaccttiivviittaattee  

 

 

1. Parcurile, grădinile, locurile de agrement aflate în administrarea Administraţiei 
Domeniului Public Sector 1; 

2. Căminele pentru copii şi bătrâni, cantinele sociale, creşele, orfelinatele aflate în 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiea Copilului Sector 1; 

3. Spitalele, şcolile, grădiniţele şi celelalte unităţi socio - culturale aflate în administrarea 
Administraţiei Unităţilor de Învaţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 
Sector 1; 

4. Locaţiile Serviciului Poliţia Animalelor din cadrul Poliţiei Locale Sector 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


