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HOTĂRÂREA  NR. 51 
din 15.06.2017 

 
privind modificarea și completarea art. 3 pct 3.2. din H.C.L Șagu nr. 30 din 

19.05.2014 privind stabilirea domeniilor  serviciilor publice şi locurilor în care     
persoanele care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul 

comunităţii , ca obiligaţie stabilită de către o instanţă de  judecată 
 
         Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 
15.06.2017 
 Având în vedere: 
   - prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003;  
   - prevederile HCL nr. 30 din 19.05.2014 privind stabilirea domeniilor  serviciilor 
publice şi locurilor în care     persoanele care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă 
neremunerată în folosul comunităţii , ca obiligaţie stabilită de către o instanţă de  
judecată 
   - Referatul  Compartimentului Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Șagu; 
   - Concediul pentru incapacitate temporară de muncă (Concediul medical) în care se 
află domnul Foitik Francisc – viceprimar a comunei Șagu 
   - Prevederile   art. 39   şi   urm . din   Legea  nr. 251/2001  privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare; 
   - Prevederile  noului  Cod penal aprobat  prin Legea nr.286/2009 (intrat   în   
vigoare  la data  de  01.02.2014)  privind   regimul   juridic  al obligaţiei  de  a  
presta  muncă  neremunerată  în  folosul  comunităţii  de către persoanele care au 
săvârşit  infracţiuni şi au  fost sancţionate  într-una dintre  următoarele modalităţi 
neprivate de libertate: Amânarea  aplicării pedepsei  (art.85 alin .2 lit.b); 
Suspendarea sub supraveghere  a  executării pedepsei  (art.93 alin 3) ;  Înlocuirea  
pedepsei  amenzii  neexecutate cu muncă în folosul cominităţii  (art.64); 
   - votul „pentru” a 9 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 9 consilieri.   
      În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(1), art. 115 , alin. 1 lit. “b” , 
din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală, republicată , 
cu modificările și completările ulteriore, 
 
                                             HOTĂRĂŞTE : 
 
        Art.1.- Se modifică și completează art. 3 pct 3.2. din H.C.L Șagu nr. 30 din 
19.05.2014 care va avea următorul cuprins        
         „ 3.2.  din partea Primăriei comunei Șagu, d-l Foitik Francisc – viceprimar.     
       În situația în care Domnul Foitik Francisc, se  află în imposibilitatea exercitării 
mandatului încredințat, interesele Primăriei comunei Șagu, vor fi reprezentate de 
către d-na Vancea Mihaela – inspector compartiment Asistență socială, d-nul Dregan 



Flavius – șef formație pompieri, în aparatul de specialitate a primarului comunei 
Șagu, județul Arad” 
 
       Art.2.- Celelalte prevederi ale H.C.L Șagu nr. 30 din 19.05.2014 rămân 
nemodificate. 
 

 Art.3.-  Prezenta hotărâre se comunică : 
-   Instituţiei Prefectului- judeţului Arad, Serviciului  Juridic şi Contencios; 
-   Serviciul de Probaţiune Arad; 
-   Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Șagu; 

      -  Se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Şagu şi pe site-ul propriu 
www.primariasagu.ro; 
 
    Președinte de şedinţă,                                             Contrasemnează,     
           Vidican Livia                                                          Secretar 
                                                                                     Roman Dan 
 


