ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE
Privind”aprobarea normelor referitoare la îmbunătățirea activităților de gospodărire, întreținere,
înfrumusețare, salubrizare,precum și stabilirea faptelor ce constituie contravenții ,comuna Cleja, județul
Bacău”
Iștoc Petru primar comuna Cleja,județul Bacău;
Avand in vedere:
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu
nr.418/17.01.2018/anexa aferenta, aprobate de către ordonatorul de credite;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.474/22.01.2018 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind”aprobarea normelor referitoare la
îmbunătățirea activităților de gospodărire ,întreținere,înfrumusețare, salubrizare ,precum și stabilirea faptelor ce
constituie contravenții ,comuna Cleja, județul Bacău”
Prevederile:art.35,57, art.121 alin(1) si alin.(2), din Constitutie,art 7 (13) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională,cu modificările si completările ulterioare,art.20 si art.21 lit.”a”,lit.”i” și lit.’’m” din
Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006,modificată şi completată art.3 şi art.4 din Carta europeană a
autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1958,ratificată prin Legea 199/1997,art.7 alin(2) din
Codul Civil,cu modificările și completările ulterioare, art 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională,modificată
și
completată,art.8,art.8,art.10,art.12
din
O.G
,privind
salubrizarea
localităților,modificată și completată,art.96 din O.U.G nr. 195/2005,privind protecția mediului,art.87pct.4,18,59
din Legea apelor nr. 107/1996,cu modificările și completările ulterioare,Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții,modificată și completată,Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și
administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților ,O.G nr.2/2001,privind regimul juridic al
contravențiilor,modificată și completată,art.23, art.36 alin. (1),alin(2) lit. „b”,alin(4)lit.”e”,alin(6) lit.”a”punctul
9 și 14 ,art.61,art.63 alin(4) lit”a’’,art.128 alin(2) din Legea nr.215/2001,privind administratia publică
locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.45 alin.(2) lit.”a” ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,privind administratia
publică locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

Propun adoptarea unei hotărâri/anexa aferentă în forma prezentată ,după cum urmează:
Art.1Se aprobă normelor referitoare la îmbunătățirea activităților de gospodărire ,întreținere,înfrumusețare,
salubrizare ,precum și stabilirea faptelor ce constituie contravenții ,comuna Cleja, județul Bacău”Anexa la

prezenta hotărâre ,parte intergrantă din aceasta.
Art.2Se împuterniceste Primarul Comunei Cleja , să ia toate masurile legale si necesare în numele si pentru
Consiliul Local al Comunei Cleja,pentru îndeplinirea procedurilor în funcție de situația de fapt și prevederile
legale în speță .
Art.3. Primarul şi personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,conform prevederilor legale,care reglementeaza acest aspect.
Art.4 Orice alte prevederi ,care nu sunt cuprinse în prezenta hotarare/anexa aferentă se vor prelua/completa
din actele normative /administrative,care reglementează domeniul de activitate existente in acest sens.
Art.5 Împotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesați in conditiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotarare se va comunica Instituției Prefectului-judetul Bacău primarului comunei Cleja,judetul
Bacau ,Biroului financiar contabil,…,compartimentului mediu , urbanism,administrarea domeniului public și
privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului si va fi adusă la cunostința publicului ,conform
prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR
IȘTOC PETRU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

ANEXĂ LA H.C.L NR.
DIN.........................2018
Privind”aprobarea normelor referitoare la îmbunătățirea activităților de gospodărire, întreținere,
înfrumusețare, salubrizare,precum și stabilirea faptelor ce constituie contravenții ,comuna Cleja, județul
Bacău”
Având în vedere art. 35 din Constituția Romaniei prin care îi este recunoscută oricarei personae dreptul la un
mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic, deasemenea persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi
a ameliora mediului înconjurator,respectiv art.57”Cetățenii români ,cetățenii străini străini și apatrizii trebuie să-și
exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună credință,fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți.
În conformitate cu prevederile art. 8, art.9, art.10, art.12 din O.G. nr. 21/2002,
aprobată şi completată prin Legea nr. 515/2002 privind salubrizarea localitătilor urbane şi rurale; Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificată si completată , art. 96 din O.U.G. nr.
195/2005 privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare; art. 87 pct. 4, 18, 59 din Legea apelor nr.
107/1996 cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
constructii, republicată si actualizată; Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor
Proiectul de hotărâre privind norme referitoare la îmbunatatirea activitatilor de gospodarire, întreținere,
înfrumusețare și salubrizare a comunei, precum si stabilirea faptelor ce constituie contravenții și a sanctiunilor pentru
savărsirea acestora, se încadrează legal, este temeinic şi este de strictă necesitate în contextul actual.
Având in vedere faptul ca tara noastra este membră a Uniunea Europeana trebuie ca în toate domeniile sa se
facă reforme. În privința gospodăririi, curațeniei trebuie să facem eforturi pentru a fi la nivelul tarilor din Uniunea
Europeană. Având în vedere faptul ca pe teritoriul comunei o parte din cetatenii satelor depozitează gunoiul si resturile
menajere, pentru a avea o comună intretinută cu aspect gospodăresc si cu un grad ridicat de salubrizare (curatenie)
trebuiesc stabilite niște norme pentru îmbunatatirea activitatilor de gospodarire si salubrizare a comunei.
La nivelul comunei Cleja funcţionează colectarea deşeurilor menajere de la cetăţeni prin sistemul de delegare a
gestiunii serviciului de salubritate catre operatorul SC SOMA SRL.
Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, care stabileşte
“obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici
şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul
acestora”.
Posibilitatea legală stabilire a normelor referitoare la îmbunătățirea activităților de gospodarire, intretinere,
infrumusetare si salubrizare a comunei, precum si stabilirea faptelor ce constituie contraventii si a sanctiunilor pentru
savarsirea acestora este reglementată de prevederile 36 al. 6 lit a pct. 7, 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează printre atribuţiile Consiliului Local
pe aceea de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind ordinea publică şi
protecţie şi refacerea mediului.
În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport de specialitate, propunând următorul regulament sub
forma următoare:
Cap I
(1) Consiliul Local, precum si primarii au obligatia sa asigure, in conditiile legii:
a) masurile necesare pentru protectia sanatatii publice, cu sprijinul si sub supravegherea organelor de specialitate ale
statului;
b) masuri corespunzatoare pentru conservarea si protectia mediului;
c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor si cursurilor de apa, prin depozitarea necontrolata a
deseurilor de catre agentii economici sau de catre cetateni;
d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrare a deseurilor si gunoaielor;
amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare localitate;
e) respectarea prevederilor legale si a documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism aprobate, precum si a
normelor privind executarea constructiilor;
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f) curatenia strazilor, pietelor si a celorlalte locuri publice, indepartarea zapezii, a ghetii de pe strazi si trotuare,
colectarea si depozitarea reziduurilor menajere si stradale, sortarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile;
g) repararea si intretinerea strazilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curatarea si amenajarea santurilor,
modernizarea drumurilor existente si realizarea unor drumuri comunale noi;
h) finalizarea constructiilor incepute;
i) intretinerea in buna stare a constructiilor existente, repararea si zugravirea periodica a acestora;
j) organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localitatilor;
k) curatenia si salubrizarea digurilor si a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre si prevenirea
poluarii apelor;
l) repararea, intretinerea si modernizarea retelei de distributie a apei;
m) canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale;
n) buna organizare si functionare a transportului in comun, pastrarea curateniei si aspectului corespunzator al
vehiculelor, intarirea ordinii si disciplinei;
o) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare in pietele agroalimentare, in targuri si oboare;
p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, si intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, gradinilor publice, a
terenurilor de sport si de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
r) pastrarea curateniei si respectarea normelor igienico-sanitare in cinematografe, teatre, sali de sport, stadioane si in
celelalte unitati de cultura si sport aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea consiliului
local;
s) pastrarea, conservarea, repararea si restaurarea, in conditiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei.
CAP II.
Obligatiile si raspunderile institutiilor publice, ale agentilor
economici, ale altor persoane juridice, precum si ale cetatenilor
1.Obligatiile institutiilor publice, ale agentilor economici si ale celorlalte persoane juridice
- Institutiilor publice, agentilor economici si celorlalte persoane juridice le revin urmatoarele obligatii:
a) sa intretina in stare corespunzatoare imobilele in care isi desfasoara activitatea, prin efectuarea lucrarilor de reparatii,
amenajari si a altor lucrari specifice;
b) sa asigure repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea celor sparte, intretinerea firmelor si a fatadelor
imobilelor in care isi desfasoara activitatea, inclusiv spalarea, curatarea si zugravirea periodica a acestora;
c) sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare si pe celelalte terenuri pe care le detin,
precum si pe caile de acces;
d) sa asigure igiena in imobilele si incintele detinute sub orice forma, prin activitati de curatare, dezinsectie si
deratizare;
e) sa depoziteze corespunzator reziduurile menajere, industriale, agricole, precum si materialele refolosibile;
f) sa efectueze si sa mentina curatenia trotuarelor, a partii carosabile a strazii sau a drumului, a locurilor de parcare pe
care le folosesc si sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor si incintelor in care isi
desfasoara activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
g) sa respecte masurile stabilite de consiliile locale pentru asigurarea igienei publice si curateniei in localitati;
h) sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.

Cap. III Obligatiile si raspunderile cetatenilor
1 ) - In aplicarea prevederilor cetatenilor le revin urmatoarele obligatii:
a) intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodaresti, a curtilor si
imprejmuirilor acestora;
b) curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea si zugravirea periodica a
acestora, potrivit masurilor stabilite de consiliile locale;
c) finalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primari, in conditiile si in termenele stabilite de
acestea;
d) repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor;
e) mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei si
a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc
indifferent de scopul acestora;
g) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie si in locurile publice;
h) respectarea masurilor stabilite de consiliile locale si judetene pentru asigurarea igienei publice si a curateniei in
localitati;
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i) depozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor numai in locurile special amenajate de autoritatile administratiei
publice locale;
j) să depoziteze gunoiul menajer și de grajd pe platforme proprii în incinta curții, și să-l transporte pe terenurile
propritetate personal, iar gunoiul menajer în pubelele ce se vor prelua de către operatorul de salubritate.
k) curatarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
l) curatarea si intretinerea santurilor, rigolelor si podetelor aferente proprietatii.
m) să mețină permanent curățenia pe partea carosabilă a căilor de comunicație din dreptul imobilelelor proprietate
personală.
n) să ia măsuri de executare și reprofilare a regolelor de scurgere a apelor din precipitații în vederea prevenirii
produceri de inundații și implicit a diminuării eventualelor pagube material. Aceste acțiuni se vor executa în fața
fiecărei gospodării procum și a terenurilor din intravilan.
o) Să amenajeze și să întrețină în stare de igienă sursele de apă ( făntâni).
p) Să nu depoziteze lemne,,crengi coceni, paie, resturi vegetale,corzi de viță de vie, , fan, balast pe terenul din
exteriorul gardului și nici în aproierea acestuia, pe margine a drumurilor, în șanțuri, pe albia parăurilor, rigole,.
r) să nu arunce rezidurile menajere în stradă, în șanț pe domeniul public și privat al comunei;
s) să nu lase câinii liberii pe străzi.
Ș) să nu priponească și să pască animalele pe domeniul public, înclusiv pe spaiile verzi, să nu lase păsările pe drumurile
publice sau spațiile verzi.
2) Obligațiile au caracter permanent, în funcție de sezon iar sarcina urmăririi modului cum sunt duse la îndeplinire
revin consilierilor locali, primarului/ viceprimarului comunei .
CAP. IV Măsuri corespunzătoare pentru conservarea mediului și protecția mediului
1. În vederea conservării și protecției mediului se vor lua următoarele măsuri:
a) ecologiarea zonelor unde au fos depozitate în mod necontrolat
seșeurile vegetale, PET-rui, hărtie, sticlă, etc.
b) Depoziitare gunoiului de grajd în gospodăriile cetățenilor și pe loturi
le personale ale acestora se va face pe platforme ecologiece, cu repsecatrea pricnicpiului bunei vecinătăți, urmând să fie
olosite ca îngrășăminte pe terenurile agricole;
c)
Colectarea gunoiului menajer se va efectua conform graficului stabilit
prin contractul de delegare a serviciului de salubritate
d)
Contiunare actiunii de colectare selectivă a deșeurilor;
e)
Persoanele fizice și juridice au obligația să colecteze selectiv deșeurile
(PET-uri, hărtie, sticlă, metal) astfel:
să depoziteze deșeurile pe tipuri de sortimente în recipientele puse
la dispoziție conform înscripționării culrii destinate acestora;
- Să nu depoziteze în preajma recipientelor /platformelor destinate
colectării selective alte tipurilor de deșeuri
2. Modul de îndeplinire a acestor măsuri vor fi indeplinite de primarul/
viceprimarul și consilierii locali al comunei Cleja.
Cap V. Menţinerii curăţeniei, asigurării fluenței circulaţiei, al creşterii nivelului estetic si de confort al
comunei se interzice:
(a) aruncarea sau depozitarea pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane, malurile
râurilor, sau în oricare alte locuri publice neautorizate a gunoaielor menajere, a altor reziduri si gunoaie de orice fel;
(b) deversarea apelor uzate din imobile (locuinţe sau spatii cu alta destinaţie) pe
străzi, precum si aruncarea gunoiului maturat din curți, de pe trotuare, în rigole sau pe carosabil;
(c) depozitarea pe străzi, trotuare, parcuri grădini publice, terenuri virane si
pieţe a materialelor de orice fel, ca: utilaje, caroserii, remorci, rulote, mărfuri, ambalaje, tonete, mese, grătare,
materiale de construcţii si altele;
(d) degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, monumentelor si
mobilierului rural de pe raza comunei Cleja;
(e) degradarea drumurilor publice asfaltate sau neasfaltate, aleilor, trotuarelor,
rigolelor, şanţurilor, podurilor şi podeţelor de acces la proprietăţi;
(f) accesul, staţionarea si circulaţia autovehiculelor pe trotuare si zone verzi, cu
excepţia locurilor semnalizate ca atare, precum si spălarea lor pe străzi, în locurile de parcare publice;
(g) staţionarea pe trotuare a autovehiculelor care aprovizionează agenţii
economici, amplasarea containerelor cu sau fără marfa pe trotuare, pe carosabilul străzilor sau pe zonele verzi;
(h) ocuparea de teren - domeniu public sau privat - pentru construcţii sau
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includerea unor suprafeţe de teren - domeniu public sau privat- în curţi proprietate personală;
(i) ocuparea de teren - domeniu public sau privat - cu mobilier (tonete, tarabe,
pupitre acoperite sau închise, mese) şi alte construcţii provizorii, pentru comercializarea mărfurilor, ziarelor si
revistelor, cărţilor şi florilor, fără autorizarea Primăriei comunei Cleja;
Cap. VI Conservarea și dezvoltărea zonelor florale, spatiilor verzi din perimetrul comunei Cleja se interzice:
(a) tăierea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor ori lăstarilor fără aprobarea Primăriei comunei
Cleja;
(b) distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieţilor, lăstarilor, precum si degradarea
mobilierului rural aferent;
(c) distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon, arbuşti, trandafiri, arbori, flori anuale, bienale , perene,
precum si distrugerea trotuarelor, bordurilor, executarea de pene la borduri;
(d) înscrierea oricăror însemne pe băncile si obiectele depuse în locurile publice, precum si montarea
acestora de către persoane neautorizate;
(e) fixarea pe arbori a anunţurilor de orice fel;
CAP.VII. Răspunderi și sancțiuni
Neîndeplinirea obligatiilor sau săvărșirea faptelor stabilite conform în punctele mai sus menționate daca nu au
fost comise în astfel de conditii, încât potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni, constituie contraventii si se
sanctioneaza dupa cum urmeaza :
Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul plan de măsuri, se vor aplica urătoarele sancțiuni:
1) amendă de la 100 lei la 2000 lei pentru persoanele fizice
2) amendă de la 200 lei la 4000 lei pentru instituții publice, agenți economici cu sau fără personalitate juridică.
3) pentru distrugeri si degradari ale bunurilor din domeniul public si privat al comunei Cleja si pentru ocuparea
abuziva de terenuri:
100 lei
a)
Distrugerea a 1 mp stradă pavată
b)

Distrugerea a 1 mp stradă asfaltată

190 lei

c)

Distrugerea a 1 mp stradă betonată

160 lei

d)

Distrugerea a 1 mp stradă

100 lei

e)

Distrugerea a 1 ml împrejmuire din lemn

f)

Distrugerea a 1 ml împrejmuire din prefabricate beton

g)

Distrugerea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe

h)

Distrugerea a 1 ml împrejmuire gard viu

60 lei

i)

Distrugerea a 1 m2 zona verde

100 lei

j)

Distrugerea unei bănci

280 lei

k)

Distrugerea unei scaun

190 lei

l)

Distrugerea unui coş pentru colectat hârtie

140 lei

m)

Distrugerea unui vas pentru flori din beton

90 lei

n)

Distrugerea unui arbore cu diametru până la 10 cm

50 lei

o)

Distrugerea unui arbore cu diametru până la 15 cm

100 lei

p)

Distrugerea unui arbore cu diametru până la 20 cm

190 lei

q)

Distrugerea unui arbore cu diametru peste 20 cm

280 lei

r)

Distrugerea unui semn de circulaţie

200 lei

s)

Distrugerea unui semn de orietare sau dirijare

280 lei

110 lei
140 lei
rama

100 lei
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t)

Deteriorarea elementelor ornametale la scările
monumentelor

u)

180 lei/buc

Degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru colectarea

apelor
180 lei/buc

pluviale
v)

w)

Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării
sau includerea în curţi;

2 lei/mp/zi

Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializarii ambulante a

produselor agroalimentare sau industriale
- târguri si drumuri
- trotuare şi spaţii verzi
x)

Ocuparea

abuzivă

de

9 lei/mp/zi
15 lei/mp/zi

teren cu construcţii provizorii pentru

5 lei/mp/zi

comercializarea de bunuri
y)

Ocuparea de teren domeniu public al comunei cu

autovehicule oferite

50 ei/autovehicul/zi

spre vanzare
Constatarea și sancționarea se va face de către consilierii locali, primarul/viceprimarul localității.
Aplicarea și dispunerea amenzii se face de către primar.
Contravenientul poate achita ,pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal
ori,după caz,de la data comunicării acestuia ,la Trezoreria Bacău în contul nr. RO35TREZ06121A350102XXXX sau la
Casieria Primăriei Cleja,județul Bacău, jumătate din minimul amenzii stabilit prin procesul verbal de constatare a
contravențiilor.(FORMULARUL TIP- PROCES VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A
CONTRAVENŢIILOR- ANEXĂ LA H.C.L)
Potrivit prevederilor Ordonanţai Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,modificată și
completată, împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere, în termen
de15 zile de la înmânare sau comunicare, la Judecătoria în cărei circumscripție a fost savârșită contravenţia,respectiv –
Judecătoria Bacău.
Procesul verbal se întocmește în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a sancţiunii, şi „Înştiinţare de
plată”, şi s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar, în copie, personal/prin afişare la domiciliu/cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire nr._____ din_______.
Prezentul plan de măsuri va fi adus la cunoștința cetățenilor și agenților economici, prin afișarea la sediul UAT
Cleja, prin publicarea pe site-ul primăriei Cleja.

Formular tip
PROCES VERBAL
DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR
Nr. ________ din____________
I. Subsemnaţii ___________________________ şi _____________________, în calitate de
__________________ în baza legitimaţiei de control nr...............,...............eliberată de primăria Cleja ,județul
Bacău ,H.C.L comuna Cleja ,județul Bacău nr._________________, în urma controlului efectuat azi________,
ora_____,
la
____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, am constatat:
1)___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
2)___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
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3)___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
4)__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
II. Faptele săvârşite constituie contravenţie prevăzută de:
1) Act normativ:_______ art______alin____lit____
2) Act normativ:_______ art______alin____lit____
3) Act normativ:_______ art______alin____lit____
4) Act normativ:_______ art______alin____lit____
şi se sancţionează cu amendă contravenţională astfel:
1) Act normativ:_______ art______alin____lit____, de la _______ lei până la ________ lei;
2) Act normativ:_______ art______alin____lit____, de la _______ lei până la ________ lei;
3) Act normativ:_______ art______alin____lit____, de la _______ lei până la ________ lei;
4) Act normativ:_______ art______alin____lit____, de la _______ lei până la ________ lei;
Total amendă: de la __________ lei până la ___________ lei.
Contravenientul poate achita ,pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului
verbal ori,după caz,de la data comunicării acestuia ,la Trezoreria Bacău în contul nr.
RO35TREZ06121A350102XXXX sau la Casieria Primăriei Cleja,județul Bacău, jumătate din minimul
amenzii,prevăzute în actul normativ, în sumă de _____________ lei, cu aplicarea prevederilor pct. VIII din prezentul
proces verbal.
III. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător:
- dl/d-na ________________________________________________________
cu domiciliul în
______________________ str.______________ ________________ nr.______________ jud. _____________, posesor
al BI/CI seria_______ nr._____________, CNP_________________________, eliberat/ă de ___________
_______________________________,
la
data
de_________________,ocupația_________,locul
de
muncă_____________
- persoana juridică __________________________________________ înmatriculată la ORC sub nr. __________________, cod unic__________________, cu sediul în ______________________ str.______________
________________ nr.______________ jud. _____________, reprezentată prin ___________________________,
posesor al BI/CI seria_______ nr._____________, CNP_________________________, eliberat/ă de ___________
_______________________________,
la
data
de_________________,ocupația_________,locul
de
muncă_____________, tichet de înscriere a contravenţiilor seria_________, nr.________________ (pentru cetăţeni
străini).
AGENTI CONSTATATORI,
_______________________
(Numele și prenumele,semnătura)

CONTRAVENIENT,
__________________

MARTOR(I),
________________

(Numele și prenumele,semnătura) (Numele și prenumele,semnătura)

IV. Subsemnatul(a) _________________________, posesor al BI/CI seria______ nr._____________ eliberat/ă de
_____________________________________la data de ________________, domiciliat în __________
_________________, str._____________________ nr. ____ bl.____ sc._____et_____ap____ judeţul____________
CNP_________________________ , în calitate de martor, declar că numitul _______________________________ nu
este de faţă/ refuză/ nu poate să semneze procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Subsemnatul(a) _________________________, posesor al BI/CI seria______ nr._____________ eliberat/ă de
_____________________________________la data de ________________, domiciliat în __________
_________________, str._____________________ nr. ____ bl.____ sc._____et_____ap____ judeţul____________
CNP_________________________ , în calitate de martor, declar că numitul _______________________________ nu
este de faţă/ refuză/ nu poate să semneze procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
V. a) Alte menţiuni ale agentului constatator (contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze
procesul verbal, etc.:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
b) Obiecţiuni ale contravenientului:
____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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VI. Potrivit prevederilor Ordonanţai Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,modificată și
completată, împotriva prezentului proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere, în
termen de15 zile de la înmânare sau comunicare, la Judecătoria în cărei circumscripție a fost savârșită
contravenţia,respectiv –Judecătoria Bacău.
Prezentul proces verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a sancţiunii, şi „Înştiinţare
de plată”, şi s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar, în copie, personal/prin afişare la domiciliu/cu
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr._____ din_______.
AGENTI CONSTATATORI,
_______________________ _

CONTRAVENIENT,
__________________

MARTOR(I),
________________

VII. REZOLUŢIA DE APLICARE A SANCŢIUNII:
Ţinând seama că faptele săvârşite,în baza prevederilor H.C.L nr........./.......... constituie contravenţie conform
act normativ __________ art_____alin.____lit____, art_____alin.____lit____ ,art_____alin.____lit____se sancționează
act normativ____________, art.______alin._____lit_____, art_____alin.____lit____, art_____alin.____lit____şi având
în vedere dispoziţiile
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, subsemnatul
___________________________ în calitate de PRIMAR aplic amenda în valoare de ______________ lei (adică
______________________
_________________)
şi
dispun,
în
temeiul
legii,
următoarele
măsuri:__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Măsurile se vor realiza până la data de ________________, contravenientul având obligaţia de a notifica organului de
control îndeplinirea acestei obligaţii în termenul stabilit.
VIII. ÎNSTIINŢARE DE PLATĂ:
Contravenientul urmează să achite la Trezoreria Bacău în contul nr. RO35TREZ06121A350102XXXX sau
la Casieria Primăriei Cleja,județul Bacău, suma totală de __________________ lei, în termen de 15 zile de la data
comunicării prezentului proces verbal, şi are obligaţia să predea copia chitanţei, în termen de 15 zile de la data
comunicării prezentului proces verbal la Primăria comunei Cleja,județul Bacău.
Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării,/comunicării, se va proceda la
executarea silită.
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA CLEJA
PRIMAR
_________________
Semnătura___________________

Am primit un exemplar,
CONTRAVENIENT_________________
Semnătura________________________

Metodologie privind difuzarea, de utilizarea şi păstrarea formularului "Proces-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor"

1.
2.
3.
4.

Denumire: Proces-verbal de constatare si sancționare a contravențiilor
Se utilizează: la constatarea unor fapte contravenţionale prevăzute de Hotărârile Consiliului Local al comunei
Cleja, precum şi de legislaţia de specialitate în vigoare, date în competenţa unităţii administrativ teritoriale.
Se întocmește: in 3 exemplare, de agentul constatator.
Circula si se arhivează:
- exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuții de evidenta si colectare a creanțelor provenite din
contravenţii pentru bugetul local;
- exemplarul 2, la contravenient;
- exemplarul 3, la agentul constatator care a efectuat constatarea faptei.

PRIMAR
IȘTOC PETRU
7

