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DISPOZI IE nr. 02-1-7/ȚIE nr. 02-1-7/ 15

din 17 martie 2020

 Cu privire la numirea persoanei responsabile i stabilirea tipurilor de  lucrări  pentru și stabilirea tipurilor de  lucrări  pentru 
executarea pedepsei penale sub formă  de muncă  neremunerată în folosul comunităţii   

      În temeiul art. 67  din Codul  Penal  al Republicii Moldova,cu art. 10,118-126 din  Codului
Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, art. 29, alin.2,  art. 32, alin. 1, 21  3
al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administra ia publică locală, al Hotărârii Guvernuluiția publică locală, al Hotărârii Guvernului
Republicii Moldova  nr.1643 din 31 decembrie  2003 „Despre aprobarea   Regulamentului  cu
privire la  modul  de executare a pedepsei penale sub formă  de muncă  neremunerată în folosul
comunităţii”,  în  urma recep ionării  peti iei  nr.  46  ția publică locală, al Hotărârii Guvernului ția publică locală, al Hotărârii Guvernului din  13.03.2020,  parvenită  de  la  Biroul  de
proba iune Orhei, ția publică locală, al Hotărârii Guvernului DISPUN:
1. Se desemnează dl Rotari Nicolae, specialist în domeniul serviciilor publice de alimentare cu
apă i  salubrizareși salubrizare ,  drept persoană responsabilă  de eviden a orelor de muncă neremunerată  înția publică locală, al Hotărârii Guvernului
folosul comunită ii  a cet.  ția publică locală, al Hotărârii Guvernului Crijanovschi  Ilie  Ion,  a. n.  07.08.1960, domiciliat  în s.  Ivancea,  r.
Orhei.  Persoana  responsabilă  va  prezenta,  la  Biroul  de  proba iune  Orhei,  informa ii  despreția publică locală, al Hotărârii Guvernului ția publică locală, al Hotărârii Guvernului
numărul de ore lucrate a condamnatului, volumul de lucru prestat, precum i atitudinea acestuiași salubrizare
fa ă de obliga iunile sale din timpul muncii.ția publică locală, al Hotărârii Guvernului ția publică locală, al Hotărârii Guvernului
2. Se  stabileasc, următoarele  tipuri de lucrări, în intravilanul satului Ivancea, pentru executarea
de către cet.  Crijanovschi Ilie Ion, a pedepsei penale sub formă  de muncă  neremunerată în
folosul comunităţii: 
- amenajarea  şi  curăţirea  teritoriilor instituţiilor publice   din localitate;
 - reparaţii  curente; 
- lucrări  auxiliare  ce ţin de   amenajarea   satului; 
 -alte lucrări.
3.  Prezenta dispoziţie întră în vigoare de la data emiterii,  se aduce la cunoştinţă persoanelor
vizate,  poate fi atacată în judecătoaria  Orhei în termen de 30 de zile de la comunicare şi se
include în Registrul de stat al actelor locale. 
4. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozi ii mi-l asum.ția publică locală, al Hotărârii Guvernului

Primar                                                                                                         Boris OCHIŞOR

Am luat cunoştinţă la data de ___________________________


