
Pagină 1 din 3 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 3/2022 
privind incetarea executarii obligaţiei de a executa muncă  

nerenumerată in folosul comunitatii , pentru persoana supravegheată  
 PETCU ALEXANDRU NICOLAE 

  

 
 
 

Primarul comunei Canesti , judetul Buzau ;  

Vazand referatul , viceprimarului comunei dl. Mihu Florinel inregistrat la nr. 
2.648 din 28 decembrie 2021 pentru aprobarea initierii Dispozitiei primarului 
comunei privind incetarea executarii obligaţiei de a executa muncă 
nerenumerată in folosul comunitatii , pentru persoana supravegheată                     
PETCU ALEXANDRU NICOLAE emisa de Serviciul de Probaţiune Buzau ; 
 
Tinand cont de prevederile : Deciziei nr. 315/SPBz/21.05.2021 emisă de catre 
Serviciul de probaţiune Buzău privind executarea obligaţiei de a executa muncă 
nerenumerată in folosul comunitatii , prevăzută de art. 93 , alin. 3 , Cod Penal , 
pentru persoana supravegheată  Petcu Alexandru Nicolae ; 
 
 art.1 din Hotararea Consiliului Local Canesti nr. 11 din 31 mai 2011 privind 

stabilirea domeniilor şi locurilor pentru prestarea activităţilor în folosul 
comunităţii de către contravenienţi ; 

 art. 3 , art. 4 si art. 6 , paragraful 1 din Carta Europeana a Autonomiei Locale, 
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificata prin Legea nr. 
199/1997; 

 art. 59 din LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**)privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ; 

 art. 20 din Ordonanta de Guvern nr. 55/ 2002 privind regimul juridic al 
sanctiunilor  prestarii unei activitati in folosul comunitatii , actualizata ; 

 art. 64 din LEGEA nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal ;  
 art. 7 , alin. (2) din Codul Civil republicat ;  
 prevederile art. 121 , alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei ;  

 
       În temeiul : 155 , alin. (5) , lit. “e” , art.196 , alin. (1) , lit. “b”, art. 197, 
alin.(1), din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ ;  

 

D I S P U N E : 
 
 
Art.1. Incepand cu data de 01 ianuarie 2022 a incetat executarea obligaţiei de a 
executa muncă nerenumerată in folosul comunitatii , prevăzută de art.93 , alin. 3 ,  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZAU , COMUNA CANESTI 

PRIMARIA COMUNEI CANESTI 
P R I M A R , 
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Cod Penal , pentru persoana supravegheată  Petcu Alexandru Nicolae , ca urmare 
a prestarii orelor de munca . 
 
 
 

Art.2. Prevederile prezentei Dispozitii vor fi inscrise in Registrul special de 

evidenta a contravenientilor cu mandate de executare , pozitia nr. 1 /2021. 
 
 
 

Art.3. Secretarul comunei va comunica conform prevederilor legale in vigoare 

prevederile prezentei dispozitii persoanelor si institutiilor interesate (Institutiei 
Prefectului – judetul Buzau , Serviciul de Probaţiune Buzau , Sectia 3 Politie 
Rurala Berca , titularului , etc. ).   
 
 

Canesti , Buzau – 17 ianuarie 2022  
 
 

 

P R I M A R, 
Stoica MARIN    

 
   

                  CONTRASEMNEAZĂ ,             
    SECRETARUL COMUNEI 
CĂNEŞTI, 

                EPURAN Vasile 
 
2 ex /.E.V./E.V 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 3 /2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției1) 17/01/2022  

2 Comunicarea către prefectul județului2) 17/01/2022  

3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 17/01/2022  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) 17/01/2022  

5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz 17/01/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... 

în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 

zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei.”; 
4)

 art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6)

 art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.” 
 
 


