
Munca in folosul comunitatii, la curatat padocurile de caini
Sibienii pentru care instanta decide ca au de facut munca in folosul comunitatii dupa ce au comis o
contraventie vor avea, de luna viitoare, un nou "loc de munca", la Adapostul pentru Caini Comunitari din
Dealu Daii, unde vor trebui sa ajute la curatarea si intretinerea padocurilor cainilor vagabonzi.
  
  Numarul celor care primesc o astfel de pedeapsa este foarte mare, spune viceprimarul Sibiului, Virgil
Popa, iar administratia locala a stabilit serviciile publice la care se poate presta aceasta munca.
  
  Potrivit unei hotarari a Consiliului Local din anul 2006, munca in folosul comunitatii se poate face la
Serviciul Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi, Serviciul de Administrare a domeniului public si
privat, Serviciul de Administrare a Cimitirului si Serviciul Public Gradina Zoologica.
  
  Practic, cei care primesc mai multe zile de munca in folosul comunitatii vor trebui sa lucreze la curatarea
si intretinerea locurilor de joaca pentru copii, a albiilor raurilor, a parcurilor, a cimitirelor, a Gradinii
Zoologice, sau a altor spatii apartinand domeniului public.
  
  Viceprimarul Popa spune ca administratia locala comunica ulterior instantei daca persoana respectiva s-a
prezentat sau nu pentru efectuarea orelor de munca in folosul comunitatii.
  
  Printr-o hotarare care se va afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local de joi, Primaria propune ca
si Serviciul Public de Gestionare a Cainilor fara Stapan "sa asigure conditiile necesare desfasurarii
activitatilor prestate in folosul comunitatii".
  
  
  
  Maxim opt ore pe zi
  
  
  
  Potrivit unei legi din anul 2002, munca in folosul comunitatii se face in localitatea de resedinta, iar cel
care primeste o astfel de pedeapsa trebuie sa se prezinte la primarie, in maxim 3 zile de la primirea
mandatului de executare si sa inceapa munca efectiva in maxim cinci zile.
  
  Munca in folosul comunitatii se poate face dupa programul de munca ori, dupa caz, programul scolar, pe
o durata cuprinsa intre 50 de ore si 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar in zilele nelucratoare de 6 `i 8
ore pe zi. 
  
  "Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii poate fi aplicata si minorilor, daca la data
savarsirii faptei au implinit varsta de 16 ani. Activitatea se presteaza pe o durata cuprinsa intre 25 de ore
si 150 de ore", se arata in OG nr. 55 din 2002.
  
  Durata maxima de lucru nu poate depasi insa opt ore pe zi, iar legea prevede expres ca astfel de munci
nu se pot face in zone cu grad mare de risc, spre exemplu, la subteran, in mine, metrou, iar "sanctiunea
prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa cu respectarea normelor de protectie a muncii".
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