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Solutia pe scurt: Sentinţa nr. 23 1. Condamnă pe inculpatul Covasan 

Dragomir-Loredan la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare şi 3 ani 

pedeapsă complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de 

art. 64 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen .pentru săvârşirea infracţiunii de luare 

de mită în formă continuată, prevăzută de art. 289 alin.1 C. penal cu 

referire la art. 6, 7 alin.1 lit. c din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 35 

alin.1 C. penal şi art. 396 alin. 10 C. pr. penală (23 acte materiale 

săvârşite în datele de 26.04.2016, 09.05.2016, 10.05.2016, 16.05.2016 

şi 18.05.2016); În conformitate cu prevederile art. 65 C. pen. aplică 

inculpatului Covasan Dragomir Loredan pedeapsa accesorie a 

interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi g C. 

pen. Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. şi ped. de art. 321 alin.1 

C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C. pen. şi art. 396 alin. 10 C. pr. pen. ( 2 

acte materiale 26.04.2016 şi 18.05.2016); În temeiul art. 38 alin. 1 C. , 

art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. aplică inculpatului Covasan Dragomir-

Laurenţiu pedeapsa principală cea mai grea de 2 ani şi 8 luni închisoare 

la care va adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă . Pedeapsa principală 

rezultantă : 3 ani închisoare. În temeiul art. 45 alin. 1 C. pen. aplică 

inculpatului Covasan Dragomir-Laurenţiu pedeapsa rezultantă 

complementară 3 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art. 

64 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen. În temeiul art. 45 alin. 5 C. pen. aplică 

inculpatului Covasan Dragomir-Laurenţiu pedeapsa rezultantă accesorie 

interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi g C. 

pen. În temeiul art. 72 Cod penal scade din durata pedepsei principale 



rezultante durata măsurii reţinerii, arestării preventive şi arestului la 

domiciliu pentru de la 09.11.2016 până la 12.04.2017. În temeiul 

dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale rezultante de 3 ani închisoare. În temeiul 

art. 92 Cod penal fixează termen de supraveghere de 3 ani . Atrage 

atenţia inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte 

infracţiuni în termenul de supraveghere de 3 ani stabilit potrivit art. 92 

Cod penal În conformitate cu prevederile art. 93 al. 1 Cod penal, pe 

durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte 

măsurile de supraveghere următoare: a) să se prezinte la Serviciul de 

Probaţiune Neamţ, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele 

consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să 

anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care 

depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să 

comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul 

mijloacelor sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului cu privire la 

consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de supraveghere 

de 3 ani stabilit potrivit art. 92 C. pen. În conformitate cu prevederile 

art. 91 alin. 2 lit. b C. pen. dispune ca inculpatul să frecventeze un 

program de reintegrare socială derulat sau organizat de Serviciul de 

Probaţiune Neamţ în colaborare cu instituţiile comunitare. În 

conformitate cu prevederile art. 93 al. 3 Cod penal dispune ca pe 

parcursul termenului de supraveghere inculpatul să presteze 60 de zile 

muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria mun. Piatra 

Neamţ – activităţi administrativ gospodăreşti – sau DGASPC Neamţ – 

activităţi administrativ gospodăreşti -. 2. Condamnă pe inculpatul 

Găluşcă Ion Alexandru la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare şi 3 ani 

interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi g C. 



penal pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă 

continuată, prevăzută de art. 289 alin.1 C. penal cu referire la art. 6, 7 

alin.1 lit. c din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C. penal şi 

art. 396 alin. 10 C. pr. pen. (4 acte materiale săvârşite în datele de 

06.05.2016 şi 18.05.2016); În conformitate cu prevederile art. 65 C. 

pen. aplică inculpatului Găluşcă Ion Alexandru pedeapsa accesorie a 

interzicerii drepturilor exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. 

a, b şi g C. pen. Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 luni 

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. şi ped. 

de art. 321 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C. pen. cu aplicarea 

art. 396 alin. 10 C. pr. pen. (f. 06.05.2016). În temeiul art. 38 alin. 1 C. 

penal, art. 39 alin. 1 lit. b C. penal aplică inculpatului pedeapsa 

principală cea mai grea de 2 ani şi 8 luni închisoare la care va adaugă 

1/3 din cealaltă pedeapsă. Pedeapsa principală rezultantă : 2 ani şi 11 

luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului 

Găluşcă Ion Alexandru pedeapsa rezultantă complementară 3 ani 

interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi g C. 

pen. În temeiul art. 45 alin. 5 C. pen. aplică inculpatului Găluşcă Ion 

Alexandru pedeapsa rezultantă accesorie a interzicerii exerciţiului 

drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen. În temeiul 

dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale rezultante de 2 ani şi 11 luni închisoare. 

În temeiul art. 92 Cod penal fixează termen de supraveghere de 3 ani . 

Atrage atenţia inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte 

infracţiuni în termenul de supraveghere de 3 ani stabilit potrivit art. 92 

Cod penal În conformitate cu prevederile art. 93 al. 1 Cod penal, pe 

durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte 

măsurile de supraveghere următoare: a) să se prezinte la Serviciul de 



Probaţiune Neamţ, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele 

consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să 

anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care 

depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să 

comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul 

mijloacelor sale de existenţă. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 

2 lit. b C. pen. dispune ca inculpatul să frecventeze un program de 

reintegrare socială derulat sau organizat de Serviciul de Probaţiune 

Neamţ în colaborare cu instituţiile comunitare. În conformitate cu 

prevederile art. 93 al. 3 Cod penal dispune ca pe parcursul termenului 

de supraveghere inculpatul să presteze 60 de zile muncă neremunerată 

în folosul comunităţii la Primăria mun. Piatra Neamţ – activităţi 

administrativ gospodăreşti – sau DGASPC Neamţ – activităţi 

administrativ gospodăreşti -. 3. Condamnă pe inculpatul Trifan Bogdan 

Alexandru la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea 

infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin.1 C. pen. cu 

referire la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. 

pr. pen. (f. 30.04.2016). În temeiul dispoziţiilor art. 91 Cod penal 

dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 

6 luni închisoare. În temeiul art. 92 Cod penal fixează termen de 

supraveghere de 2 ani . Atrage atenţia inculpatului cu privire la 

consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de supraveghere 

de 2 ani stabilit potrivit art. 92 Cod penal În conformitate cu prevederile 

art. 93 al. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere 

inculpatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere următoare: a) 

să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de 

acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu 

supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi 



orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea 

locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a 

permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Atrage atenţia 

inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în 

termenul de supraveghere de 2 ani stabilit potrivit art. 92 C. pen. În 

conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. b C. pen. dispune ca 

inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat sau 

organizat de Serviciul de Probaţiune Neamţ în colaborare cu instituţiile 

comunitare. În conformitate cu prevederile art. 93 al. 3 Cod penal 

dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul să 

presteze 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la 

Primăria comunei Bodeşti, judeţul Neamţ sau DGASPC Neamţ – 

activităţi administrativ gospodăreşti . 4. Condamnă pe inculpatul 

Patrichi-Popa Emanuel la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin.1 C. 

pen. cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 396 alin. 

10 C. pr. pen. (f. 30.04.2016). În temeiul dispoziţiilor art. 91 Cod penal 

dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 

6 luni închisoare. În temeiul art. 92 Cod penal fixează termen de 

supraveghere de 2 ani . Atrage atenţia inculpatului cu privire la 

consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de supraveghere 

de 3 ani stabilit potrivit art. 92 Cod penal În conformitate cu prevederile 

art. 93 al. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere 

inculpatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere următoare: a) 

să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de 

acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu 

supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi 

orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea 



locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a 

permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Atrage atenţia 

inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în 

termenul de supraveghere de 2 ani stabilit potrivit art. 92 C. pen. În 

conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. b C. pen. dispune ca 

inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat sau 

organizat de Serviciul de Probaţiune Neamţ în colaborare cu instituţiile 

comunitare. În conformitate cu prevederile art. 93 al. 3 Cod penal 

dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul să 

presteze 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la 

Primăria mun. Piatra Neamţ – activităţi administrativ gospodăreşti – sau 

DGASPC Neamţ – activităţi administrativ gospodăreşti -. 5. În 

conformitate cu prevederile art. 16 lit. f Cod procedură penală 

încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Bortă Florin-

Daniel pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prevăzută de art. 

290 alin.1 Cod penal cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu 

aplicarea art. 396 alin. 10 C. pr. pen. (f. 23.04.2016), întrucât a 

intervenit decesul inculpatului. 6. Condamnă pe inculpatul Apopei 

Adrian la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea 

infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin.1 Cod penal cu 

referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. pr. 

pen. (f. 30.04.2016). În temeiul dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune 

suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni 

închisoare. În temeiul art. 92 Cod penal fixează termen de 

supraveghere de 2 ani . Atrage atenţia inculpatului cu privire la 

consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de supraveghere 

de 3 ani stabilit potrivit art. 92 Cod penal În conformitate cu prevederile 

art. 93 al. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere 



inculpatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere următoare: a) 

să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de 

acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu 

supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi 

orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea 

locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a 

permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Atrage atenţia 

inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în 

termenul de supraveghere de 2 ani stabilit potrivit art. 92 C. pen. În 

conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. b C. pen. dispune ca 

inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat sau 

organizat de Serviciul de Probaţiune Bacău în colaborare cu instituţiile 

comunitare. În conformitate cu prevederile art. 93 al. 3 Cod penal 

dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul să 

presteze 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la 

Primăria Comunei Letea veche, judeţul Bacău sau la Primăria mun. 

Bacău– activităţi administrativ gospodăreşti 7. Condamnă pe inculpatul 

Abiculesei Răzvan Andrei la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin.1 Cod 

penal cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 396 alin. 

10 C. pr. pen. (f. 05.05.2016). În temeiul dispoziţiilor art. 91 Cod penal 

dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 

6 luni închisoare. În temeiul art. 92 Cod penal fixează termen de 

supraveghere de 2 ani . Atrage atenţia inculpatului cu privire la 

consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de supraveghere 

de 3 ani stabilit potrivit art. 92 Cod penal În conformitate cu prevederile 

art. 93 al. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere 

inculpatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere următoare: a) 



să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de 

acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu 

supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi 

orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea 

locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a 

permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Atrage atenţia 

inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în 

termenul de supraveghere de 2 ani stabilit potrivit art. 92 C. pen. În 

conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. b C. pen. dispune ca 

inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat sau 

organizat de Serviciul de Probaţiune Neamţ în colaborare cu instituţiile 

comunitare. În conformitate cu prevederile art. 93 al. 3 Cod penal 

dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul să 

presteze 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la 

Primăria mun. Piatra Neamţ– activităţi administrativ gospodăreşti – sau 

DGASPC Neamţ – activităţi administrativ gospodăreşti -. 8. Condamnă 

pe inculpatul State Ţifui Cosmin la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare 

pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 

alin.1 Cod penal cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea 

art. 396 alin. 10 C. pr. pen. (f. 01.05.2016). În temeiul dispoziţiilor art. 

91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării 

pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare. În temeiul art. 92 Cod penal 

fixează termen de supraveghere de 2 ani . Atrage atenţia inculpatului cu 

privire la consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de 

supraveghere de 3 ani stabilit potrivit art. 92 Cod penal În conformitate 

cu prevederile art. 93 al. 1 Cod penal, pe durata termenului de 

supraveghere inculpatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere 

următoare: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele 



fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune 

desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea 

locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice 

schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente 

de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Atrage 

atenţia inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte 

infracţiuni în termenul de supraveghere de 2 ani stabilit potrivit art. 92 

C. pen. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. b C. pen. 

dispune ca inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială 

derulat sau organizat de Serviciul de Probaţiune Neamţ în colaborare cu 

instituţiile comunitare. În conformitate cu prevederile art. 93 al. 3 Cod 

penal dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul să 

presteze 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la 

Primăria comunei Poiana Teiului, judeţul Neamţ sau la Primăria mun. 

Piatra Neamţ – activităţi administrativ gospodăreşti. 9. Condamnă pe 

inculpatul Archip Andrei Daniel la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare 

pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 

alin.1 Cod penal cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea 

art. 396 alin. 10 Cod procedură Penală (f. 30.04.2016). În temeiul 

dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare. În temeiul art. 92 Cod 

penal fixează termen de supraveghere de 2 ani . Atrage atenţia 

inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în 

termenul de supraveghere de 3 ani stabilit potrivit art. 92 Cod penal În 

conformitate cu prevederile art. 93 al. 1 Cod penal, pe durata 

termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte măsurile de 

supraveghere următoare: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune 

Neamţ, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului 



de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în 

prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii 

şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de 

existenţă. Atrage atenţia inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii 

unei alte infracţiuni în termenul de supraveghere de 2 ani stabilit 

potrivit art. 92 C. pen. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. b 

C. pen. dispune ca inculpatul să frecventeze un program de reintegrare 

socială derulat sau organizat de Serviciul de Probaţiune Neamţ în 

colaborare cu instituţiile comunitare. În conformitate cu prevederile 

art. 93 al. 3 Cod penal dispune ca pe parcursul termenului de 

supraveghere inculpatul să presteze 60 de zile muncă neremunerată în 

folosul comunităţii la Primăria mun. Roman – activităţi administrativ 

gospodăreşti – sau DGASPC Roman – activităţi administrativ 

gospodăreşti -. 10. Condamnă pe inculpatul Achiriloaie Ion la pedeapsa 

de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de 

mită, prevăzută de art. 290 alin.1 Cod penal cu referire la art.6 din 

Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură Penală 

(f. 26.04.2017). În temeiul dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune 

suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 1 an 

şi 6 luni închisoare. În temeiul art. 92 Cod penal fixează termen de 

supraveghere de 2 ani . Atrage atenţia inculpatului cu privire la 

consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de supraveghere 

de 3 ani stabilit potrivit art. 92 Cod penal În conformitate cu prevederile 

art. 93 al. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere 

inculpatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere următoare: a) 

să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de 

acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu 



supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi 

orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea 

locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a 

permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Atrage atenţia 

inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în 

termenul de supraveghere de 3 ani stabilit potrivit art. 92 C. pen. În 

conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. b C. pen. dispune ca 

inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat sau 

organizat de Serviciul de Probaţiune Neamţ în colaborare cu instituţiile 

comunitare. În conformitate cu prevederile art. 93 al. 3 Cod penal 

dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul să 

presteze 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la 

Primăria comunei Crăcăoani, judeţul Neamţ sau la Primăria mun. Piatra 

Neamţ – activităţi administrativ gospodăreşti . 11. Condamnă pe 

inculpatul Negoiţă Gabriel la pedeapsa principală de 2 ani şi 8 luni 

închisoare şi pedeapsa complementară 3 ani interzicerea exerciţiului 

drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen. pentru săvârşirea 

infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin.1 C. pen. cu 

referire la art.6, 7 alin.1 lit. c din legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 396 

alin. 10 Cod procedură Penală (un act material 15.05.2016). În baza art. 

65 C. pen. aplică inculpatului Negoiţă Gabriel pedeapsa accesorie 

interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi g C. 

pen. În temeiul dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub 

supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 2 ani şi 8 

luni închisoare. În temeiul art. 92 Cod penal fixează termen de 

supraveghere de 3 ani . Atrage atenţia inculpatului cu privire la 

consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de supraveghere 

de 3 ani stabilit potrivit art. 92 Cod penal În conformitate cu prevederile 



art. 93 al. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere 

inculpatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere următoare: a) 

să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de 

acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu 

supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi 

orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea 

locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a 

permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Atrage atenţia 

inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în 

termenul de supraveghere de 3 ani stabilit potrivit art. 92 C. pen. În 

conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. b C. pen. dispune ca 

inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat sau 

organizat de Serviciul de Probaţiune Neamţ în colaborare cu institu?iile 

comunitare. În conformitate cu prevederile art. 93 al. 3 Cod penal 

dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul să 

presteze 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la 

Primăria mun. Piatra Neamţ – activităţi administrativ gospodăreşti – sau 

DGASPC Neamţ – activităţi administrativ gospodăreşti -. 12. Condamnă 

pe inculpatul Peptanariu Mihai la pedeapsa de 1an şi 6 luni închisoare 

pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 

alin.1 Cod penal cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea 

art. 396 alin. 10 C. pr. pen. (f. 29.04.2016). În temeiul dispoziţiilor art. 

91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării 

pedepsei principale de 1 an şi 6 luni închisoare. În temeiul art. 92 Cod 

penal fixează termen de supraveghere de 2 ani . Atrage atenţia 

inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în 

termenul de supraveghere de 3 ani stabilit potrivit art. 92 Cod penal În 

conformitate cu prevederile art. 93 al. 1 Cod penal, pe durata 



termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte măsurile de 

supraveghere următoare: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune 

Suceava, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului 

de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în 

prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii 

şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de 

existenţă. Atrage atenţia inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii 

unei alte infracţiuni în termenul de supraveghere de 3 ani stabilit 

potrivit art. 92 C. pen. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. b 

C. pen. dispune ca inculpatul să frecventeze un program de reintegrare 

socială derulat sau organizat de Serviciul de Probaţiune Suceava în 

colaborare cu instituţiile comunitare. În conformitate cu prevederile 

art. 93 al. 3 Cod penal dispune ca pe parcursul termenului de 

supraveghere inculpatul să presteze 60 de zile muncă neremunerată în 

folosul comunităţii la Primăria comunei Hânţeşti, judeţul Suceava sau la 

Primăria mun. Suceava – activităţi administrativ gospodăreşti . 13. 

Condamnă pe inculpatul Anton Petru la pedeapsa de 1 an şi 6 luni 

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de, prevăzută de art. 

290 alin.1 Cod penal cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu 

aplicarea art. 396 alin. 10 C. pr. pen. (f. 02.05.2016). În temeiul 

dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei principale de 1 an şi 6 luni închisoare. În temeiul 

art. 92 Cod penal fixează termen de supraveghere de 2 ani . Atrage 

atenţia inculpatului cu privire la consecinţele săvârşirii unei alte 

infracţiuni în termenul de supraveghere de 3 ani stabilit potrivit art. 92 

Cod penal În conformitate cu prevederile art. 93 al. 1 Cod penal, pe 

durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte 



măsurile de supraveghere următoare: a) să se prezinte la Serviciul de 

Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele 

consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să 

anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care 

depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să 

comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul 

mijloacelor sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului cu privire la 

consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de supraveghere 

de 3 ani stabilit potrivit art. 92 C. pen. În conformitate cu prevederile 

art. 91 alin. 2 lit. b C. pen. dispune ca inculpatul să frecventeze un 

program de reintegrare socială derulat sau organizat de Serviciul de 

Probaţiune Bacău în colaborare cu instituţiile comunitare. În 

conformitate cu prevederile art. 93 al. 3 Cod penal dispune ca pe 

parcursul termenului de supraveghere inculpatul să presteze 60 de zile 

muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria comunei 

Balcani, judeţul Bacău sau la Primăria mun. Bacău – activităţi 

administrativ gospodăreşti . 14. Desfiinţează procesele-verbale de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor , întocmite în fals de către 

inculpaţii Covasan Dragomir Loredan şi Găluşcă Ioan Alexandru, 

respectiv seria PNTX nr. 0061745, PNTX nr. 0062973, PNTX nr. 0061560. 

15.. În temeiul art. 112 lit.a C. pen. cu referire la art. 289 alin. 3 C. pen. 

confiscă de la inculpaţi sumele obţinute prin infracţiune ( cu titlu de 

mită) după cum urmează: - de la inculpatul Covasan Dragomir Loredan 

suma de 1102,5 lei; - de la inculpatul Gălu?că Alexandru suma de 255 

lei şi 10 euro; - de la inculpatul Negoiţă Gabriel suma de 50 lei; 16. În 

conformitate cu prevederile art. 274 al. 2 Cod procedură penală obligă 

pe fiecare dintre inculpaţii pe inculpaţii Găluşcă Ioan Alexandru, ,Archip 

Andrei Daniel, , Achiriloaiei Ion, Patrichi Popa Emanuel, Trifan Bogdan 



Alexandru, Abiculesei Răzvan Andrei, Apopei Adrian, , Ţifui Cosmin, 

Covasan Dragomir Loredan, , Negoiţă Gabriel, Pieptănariu Mihai, Anton 

Petru la plata sumei de 700 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. În 

conformitate cu prevederile art. 275 al. 3 Cod procedură penală 

cheltuielile judiciare avansate de stat cu privire la inculpatul Bortă 

Florin Daniel rămân în sarcina acestuia. Cu apel în 10 zile de la 

comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 04.02.2021. 
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