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CONSILIUL LOCAL PESCEANA

H O T Ă R Â R E A Nr. 8.

Privitor la -  Aprobarea Planului de măsuri privind punerea în executare
a obligaţiilor impuse de a presta muncă în folosul comunităţii, 
pe raza comunei Pesceana, judeţul Vâlcea.

Consiliul Local Pesceana,judeţul Vâlcea întrunit în şedinţă ordinară la data de 
30.01.2015, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în 
funcţie.

Văzând că prin Hotărârea nr. 1 / 30.01.2015 domnul consilier Popa Eugen-Alin a 
fost ales preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni (ianuarie, februarie şi martie 2015). 

Luând în discuţie:
-expunerea de motive a primarului comunei Pesceana, domnul Vasile Ion, 

înregistrată sub nr. 253 din 28.01.2015 , privind Aprobarea Planului de măsuri privind 
punerea în executare a obligaţiilor impuse de a presta muncă în folosul comunităţii, 
pe raza comunei Pesceana, judeţul Vâlcea.;

-referatul compartimentului de impozite şi taxe locale din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Pesceana înregistrat sub nr. 255 din 28.01.2015 , privind 
Aprobarea Planului de măsuri privind punerea în executare a obligaţiilor impuse de a 
presta muncă în folosul comunităţii, pe raza comunei Pesceana, judeţul Vâlcea.;

-raportul de specialitate favorabil al comisiilor de specialitate, înregistrat sub nr. 
329 din 30.01.2015;

Ţinând seama de raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre,înregistrat 
subnr. 308 din 30.01.2015 ,întocmit de secretarul comunei Pesceana.

în conformitate cu prevederile Legii nr.253/2013 privind execitarea pedepselor, a 
măsurilor educative şi altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal;

în temeiul art.45.alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată,cu un număr de 11 voturi ‘pentru’,adoptă următoarea :

H O T Ă R Â R E :

Art.l.-Se aprobă Planului de măsuri privind punerea în executare a obligaţiilor 
impuse de a presta muncă în folosul comunităţii, pe raza comunei Pesceana, judeţul 
Vâlcea, conform anexei la hotărâre .
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Art.2.- Viceprimarul comunei Pesceana va lua măsurile necesare ducerii la 
îndeplinire a prezentei hotărâri,informând Consiliul local Pesceana asupra modului de 
îndeplinire.

Art.3.-Prezenta hotărâre se va comimica de către secretar, Instituţiei Prefectului- 
Judetul Vâlcea, instituţiilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Primăriei comunei Pesceana

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
POPA EU ^N-ALIN

CONTRASEMNEAZĂ, 
SE(f RETAR, 

SĂRAimMARIAN

Pesceana, 30.01.2015



Consiliul local Pesceana 
Judeţul Vâlcea

Anexă la 
Hotărârea nr.8/2015

PLAN DE MĂSURI PRIVIND PUNEREA IN EXECUTARE A 
OBLIGAŢHLOR IMPUSE DE A PRESTA MUNCĂ ÎN 
FOLOSUL COMUNITĂŢH, PE RAZA COMUNEI PESCEANA, 
JUDEŢUL VÂLCEA

Având în vedere prevederile Legii nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a 
măsurilor educative şi altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare, 
se propune următorul Plan de măsuri :

1. întreţinerea şi curăţenia în târgul comunal şi bazei sportive.

2. întreţinerea străzilor şi uliţelor din comuna Pesceana, întreţinerea 
acostamentului pe lungimea drumurilor comunale şi judeţene aflate pe raza comunei 
Pesceana, întreţinerea zonei centrale a comunei ( şcoală, primărie, cămin cultural, 
dispensar uman ) ;

3. Curăţirea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor virane 
aflate în proprietatea comunei Pesceana cu excepţia celor întreţinute de firme ;

4. Curăţirea zăpezii de pe drumul judeţean şi de pe străzile şi uliţele din 
comuna Pesceana;

5. Curăţirea manuală a albiei pârâului Pesceana şi a pâraielor de pe raza 
comunei Pesceana.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POPA EUGE

SECRETAR, 

SĂRA U>iíÍARIAN4


