
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea activității pe care o va presta în folosul comunității numitul  

Stoenescu Marius Alexandru, conform Ordonanţei de renunţare la urmărirea penală din 

17 februarie 2020 emisă de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi  

în dosarul nr. 468/P/2018 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

 

Având în vedere prevederile art. 89 alin. (1) lit. a din Legea nr. 253/2013 privind 

executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal, modificată și completată, art. 318 alin. (6) – (7) din 

Codul de Procedură Penală, modificat şi completat, precum și ale art. 2, art. 3, art. 17 și art. 19 

din O.G. nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități 

în folosul comunității, modificată și completată; 

Luând act de Ordonanţa de renunţare la urmărirea penală din 17 februarie 2020 

emisă de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi în dosarul nr. 468/P/2018, 

verificată sub aspectul legalităţii şi al temeiniciei, în temeiul art. 318 alin. (10) din Codul de 

Procedură Penală, modificat şi completat, comunicată de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul 

Militar Iaşi, prin adresa din 15.06.2020, înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub 

nr. 5257 din 23.06.2020, prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală pentru săvârșirea 

infracțiunii de încălcarea consemnului în modalitatea prevăzută de art. 415 alin. (1) teza I Cod 

Penal și obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul 

Primăriei comunei Bicazu Ardelean pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, față de persoana 

pentru care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, Stoenescu Marius Alexandru, fiul lui 

Constantin-Victor şi Adriana, născut la 06.03.1980, în municipiul Vaslui, județul Vaslui, 

domiciliat în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț; 

Văzând referatul nr. 5569 din 03.07.2020 al viceprimarului comunei Bicazu Ardelean 

privind stabilirea activităților ce urmează a fi prestate în folosul comunității de persoana faţă de 

care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, Stoenescu Marius Alexandru; 

În temeiul dispoziţiilor În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e), art. 196 alin. (1) 

lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, raportat la art. 17 din 

O.G. nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în 

folosul comunității, modificată și completată;  

 

DISPUN: 

 

Art. 1 –  (1) Persoana faţă de care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, Stoenescu 

Marius Alexandru, fiul lui Constantin-Victor şi Adriana, născut la 06.03.1980, în municipiul 

Vaslui, județul Vaslui, domiciliat în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, judeţul 

Neamţ, va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Bicazu 

Ardelean, judeţul Neamţ, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu ziua următoare zilei 

comunicării către acesta a prezentei dispoziții, conform Ordonanţei de renunţare la urmărirea 

penală din 17 februarie 2020, emisă de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi, în 

dosarul nr. 468/P/2018. 



(2) Stoenescu Marius Alexandru va îndeplini obligaţia prevăzută la alin. (1) până cel mai 

târziu la data de 23.11.2020, conform pct. 3 din Ordonanţa de renunţare la urmărirea penală din 

17 februarie 2020, emisă de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi, în dosarul nr. 

468/P/2018, prin care s-a dispus îndeplinirea obligaţiei în termen de 5 luni de la comunicarea 

ordonanţei. 

 (3) Stoenescu Marius Alexandru, în timpul prestării muncii neremunerate în folosul 

comunității, va activitatea de toaletare a crengilor arborilor și a vegetației care împiedică 

circulația pe marginea drumului cale de acces cimitire din zona Centru Bicazu Ardelean punct 

Biserica Baptistă, inclusiv ulita care asigură accesul de la cimitire până în dreptul cetățeanului 

Topliceanu Ioan. 

Art. 2 – Viceprimarul comunei, domnul Doarvoaș Marius Gabriel, va controla executarea 

lucrărilor descrise la art. 1 alin. (3) din prezenta dispoziție, calitatea și conduita persoanei faţă de 

care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, și va ține evidența orelor de activitate 

neremunerată efectuate de aceasta. 

 Art. 3 – Viceprimarul comunei, domnul Doarvoaș Marius Gabriel, va recepționa lucrările 

descrise la art. 1 alin. (3) din prezenta dispoziție, efectuate de persoana faţă de care s-a dispus 

renunţarea la urmărirea penală. 

 Art. 4 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 5 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 

prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

               Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 

Nr. 152 din 03.07.2020 

 




