ROMÂNIA
JUDE Ţ
UL MUREȘ
COMUNA V Ă
RGATA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR . 24.
din 31 iulie 2013.
privind adoptarea unui model unic de proces-verbal de constatare şi sanc ţionare a
contraven ţiilor prev ăzute în Hot ărârile Consiliului Local al comunei V ărgata

Consiliul Local al comunei V ărgata, jude țul Mure ș,
Având în vedere: ini ţiativa Primarului comunei V ărgata, exprimat ă prin expunerea de
motive cu nr. 2.098/27.06.2013; raportul nr. 2.099 din 27.06.2013 a compartimentului de
resort; avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei V ărgata;
prevederile Hot ărârii Consiliului Local al comunei V ărgata nr.din 16 iulie 2013, privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Vărgata
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administra ţia public ă local ă,
republicată, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Se aprob ă modelul unic al Procesului –verbal de constatare şi sanc ţionare a
contravenţiilor constatate de c ătre împuternici ţii Primarului pentru aplicarea Hot ărârilor
Consiliului Local al comunei Vărgata, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul
comunei Vărgata
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica – Instituției Prefectului Jude ţului Mure ș;
Primarului comunei Vărgata; persoanelor interesate și se aduce la cuno știn ța public ă

PRE ŞEDINTE DE ŞEDIN ŢĂ
Kilyen Csaba

CONTRASEMNEAZ Ă
Secretar
Marinescu Ilona

Anexa nr. 1
ROMANIA
PRIMARIA VARGATA
Cod poştal: 547625
Localitatea: Vărgata, str. Principală, nr.32
Telefon: 0265-588112
Fax: 0265-588016
Primar: ec.Balogh Istvan
Cod fiscal: 4375879
CONT IBAN: RO03TREZ47624510220XXXXX

PROCES VERBAL
DE CONSTATARE ŞI SANC ŢIONARE A CONTRAVEN ŢIILOR NR.__________

încheiat azi____________________________
1. Subsemnatul_________________________________________________________, în calitate de_____________________
__________________________________, în baza legitimaţiei de control nr._______, emis ă de Prim ăria comunei V ărgata şi a
Dispoziţiei nr.____din____________________, emisă de Primarul comunei V ărgata,în urma controlului efectuat azi_________
_________________________ ,ora______ locul)_______________________________________________________________
_________am constatat următoarele:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vărgata nr. ________ din_________________________
_______________________ _________________________________________________________________________________
aceste fapte constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă contraven ţional ă, astfel:
_____________________________________________________________________________________________________lei
3. De sãvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător:
• domnul (doamna)______________________________________________________________________________________
• persoana juridicã_______________________________________________________________________________________
înmatriculatã la Registrul Comerţului cu nr.______________________, cod fiscal/C.U.I. nr.___________________________
reprezentatã de domnul doamna)_____________________________________________ având ocupaţia _______________
______________ la ____________________________, cu domiciliul/sediul în________ ______________________ _____,
strada_________________ nr._____blocul______scara________apart._____, județul____________________, posesorul(area)
cărţii (buletinului) de identitate/pa şaportului seria ____, nr____________ ,eliberat de______________________, la data de
_____________________, Cod numeric personal _________________________________________.
4. Subsemnatul (a)______________________________________________________________________________________,
posesorul (area) c ăr ţii (buletinului) de identitate seria ______, nr._______________________, eliberat ( ă) de______________
________________, la data de__________________________ , domiciliat (ă) în___________________________________
strada____________________________, nr.______, blocul _____, scara ____ , apart_____, judeţul ________________,
C.N.P.____________________, în calitate de martor, declar că
Numitul ______________________________________________________________nu este de faţă/refuz ă/nu poate s ă semneze
procesul verbal de constatare şi sancţionare a contraven ţiilor.
5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afl ă de fa ţă, refuz ă sau nu poate
Să semneze etc.) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
b) Obiecţiuni ale contravenientului___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
AGENT CONSTATATOR,
Numele şi prenumele_______________________
Semnătura______________________

CONTRAVENIENT,
Numele şi prenumele____________________________
Semnătura_____________________

MARTOR,
Numele şi prenumele____________________________
Semnătura___________________________
6. Conform prevederilor art. 31 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven ţiilor, aprobat ă prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi complet ările ulterioare, împotriva prezentului proces verbal de constatare şi sanc ţionare a
contravenţiilor se poate face plângere, în termen de 15 zile de la înmânare/comunicare, la Judec ătoria Tg Mure ș.
Prezentul proces verbal s-a încheiat în 3 exemplare, conţinând „În ştiin ţarea de plat ă”, şi s-a înmânat/
comunicat contravenientului un exemplar, în copie, personal/prin afişare la domiciliu/prin scrisoare recomandat ă cu confirmare de
primire nr._____________din___________________________.
AGENT CONSTATATOR,
Numele şi prenumele_________________
Semnătura______________________

CONTRAVENIENT,
Numele şi prenumele_________________________
Semnătura___________________________

MARTOR,
Numele şi prenumele_____________________________________________
Semnătura__________________________________
7. REZOLU ŢIE DE APLICARE A SANC ŢIUNII :
Tinând seama de faptele săvârşite, constatate şi consemnate la pct. 1 şi 2 din prezentul procesverbal, în baza prevederilor art. 15
din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven ţiilor, aprobat ă prin Legea nr. 180/2002, cu modific ările
şi completările ulterioare , aplic urm ătoarele sanc ţiuni: pentru fapta consemnată
amenda în valoare de____________________________________lei
(adică___________________________________________________________________________).

TOTAL AMENDA în valoare de_______________________________adică
______________________________________________________________________________
8. ÎN ŞTIIN ŢARE DE PLAT Ă:
Contravenientul urmează să achite suma totală de______________________________________lei, la casieria Primăriei comunei
Vărgata, în termen de 15 zile, de la data comunicării procesului verbal de constatare şi sanc ţionare a contraven ţiilor, în contul nr.
RO77TREZ……………….. - deschis laTrezoreria Tg Mureș;
Conform prevederilor art. 28, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven ţiilor, aprobat ă prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, în
termen de 48 de ore de la data înmân ării/comunic ării procesului verbal de constatare şi sanc ţionare a contraven ţiilor,
respectiv suma totală de _______________________________________________lei;
Contravenientul are obligaţia să predea copia chitanţei de plat ă a amenzii, în termen de 15 zile de la data înmân ării/comunic ării
procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, la Prim ăria comunei Vărgata, cu sediul în comuna V ăîrgata, strada
Principlaă nr. 34/A , judeţul Mureș, cod poştal 547625,telefon nr. 0265-588112, int.__________________ .
În cazul în care contravenientul nu achită amenda, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunic ării
procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la executare silit ă.
PRIMĂRIA COMUNEI VĂRGATA
Agent constatator,
Numele şi prenumele_____________________________________________
Semnătura_________________________________
Am primit un exemplar,
Semnătura_______________________
Data_______________________

PRE ŞEDINTE DE ŞEDIN ŢĂ
Kilyen Csaba

SECRETAR
Marinescu Ilona

ANEXA NR. 1

Hotărârea Consiliului Local al comunei Vărgata nr. 23 din 31 iulie 2013 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Vărgata
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Vărgata nr. 30 din 31 iulie 2013, privind
stabilirea locurilor speciale pentru exercitarea activit ății de comercializare pe teritoriul
comunei Vărgata
Hotărârea consiliului local nr. 21 din 28 august 2012 privind completarea și
modificarea hotării consiliului local nr. 18 din 18 iunie 2003
- Hotărârea consiliului local nr. 18 din 18 iunie 2003, privind stabilirea obliga țiilor și
responsabilit ățiilor concrete care revin intitu țiilor publice, agen ților economici și
cetățenilor comunei Vărgata
-

