ANEXA 6
la normele metodologice

Consiliul Judeţean Harghita

PROCES-VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
Nr . ___1_______, încheiat astãzi, _10.09.2009_
1. Subsemnatul, __ ________________________________ , în calitate de _inspector__________ , în baza
legitimaţiei de control nr . __164_____ , eliberatã de _Consiliul Județean Harghita_____ , în urma controlului
efectuat astãzi, _10.09.2009_____________ , ora _____________ , la sediul
Primăriei municipiului
Gheorgheni___________________ , am constatat urmãtoarele: Nu au _ exercitat controlul privind
disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentul abilitat al
primărei municipiului Gheorgheni, în unitatea administrativ-teritorială Gheorgheni.
2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii,
republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aceste fapte constituie contravenţii la normele legale
privind _disciplina în construcții________________________
şi se sancţioneazã cu amendã contravenţionalã, astfel:
a) conform art __26__ alin __(1)__ lit ____j____ , - de la ___1.000______ lei pânã la ___5.000______ lei;
b) conform art ______ alin _______ lit ________ , - de la ___________ lei pânã la ____________ lei;
c) conform art ______ alin _______ lit ________ , - de la ___________ lei pânã la ____________ lei:
Total amendã - de la ____1.000________________ lei pânã la _______5.000__________ lei;
3. De sãvârşirea abaterilor de mai sus se face rãspunzãtor, dupã caz:
a) persoana fizicã dl (dna), _____________________________ , cu domiciliul în ________________ , str.
_______________ nr ____ , bl ____ , se ____ , et _____ , ap ________ , judeţul ______________ , sectorul
_______ , C.N.P |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor (posesoare) al/a buletinului/cãrţii de identitate/paşaportului
seria _______ nr ____________________ , eliberat(ã)/emis (ã) de poliţia/statul _____________________ la
data de _______________________ , tichet de înscriere a contravenţiilor seria ___________ nr
________________ (pentru cetãţeni strãini), în calitate de ________________ ;
b) persoana juridicã _Primăria municipiului Gheorgeni__________________________ , înmatriculatã la
registrul comerţului cu nr _______________ , cod fiscal nr _________________ , cu sediul în
_Gheiorgheni__________ , str _P-ța Libertății_____ nr __27_______ , bl ______ , se __________ , et _____
, ap _________ judeţul __Harghita______ , sectorul _____ , reprezentatã de dl._Mezei János__ , în calitate
de/având funcţia de ____Primar____________________ , C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor (posesoare)
al/a buletinului/cãrţii de identitate/paşaportului seria ______ nr ______________ , eliberat(ã)/emis de
poliţia/statul ________________ la data de _______________________ , tichet de înscriere a contravenţiilor
seria ____________ . nr _____________________ (pentru cetãţeni strãini).
4. Subsemnatul(a), ______________________________________ , posesor (posesoare) al/a buletinului/cãrţii
de identitate seria ___ nr _________ eliberat(ã) de _________________________ la data de _______________,
domiciliat (domiciliatã) în _____________________________ , str _________________________ nr _______ ,
bl ______ , se _______ , et ________ , ap ________ , judeţul/sectorul ___________________ , C.N.P.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în calitate de martor, declar cã numitul, _____________________________________ ,
nu este de faţã/refuzã/nu poate sã semneze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se aflã de faţã, refuzã sau nu poate sã semneze,
motivele privind lipsa martorului etc.) ___________________________________________
b) Obiecţiuni ale contravenientului _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Agent constatator,

Contravenient

__
_____________ Mezei János _____
(numele şi prenumele, semnãtura)
(numele şi prenumele, semnãtura)
Martor,
______________________________
(numele şi prenumele, semnãtura)

6. Potrivit prevederilor art. 31 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi
de sancţionare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecãtoria în a
cãrei razã teritorialã a fost sãvârşitã contravenţia.
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi „înştiinţarea
de platã”, şi s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afişare la domiciliu/cu scrisoare
recomandatã cu confirmare de primire nr _________ din _________________ .
Agent constatator,

Contravenient

__Mezei János_____
(numele şi prenumele, semnãtura)

(numele şi prenumele, semnãtura)

Martor,
______________________________
(numele şi prenumele, semnãtura)
7. Rezoluţie de aplicare a sancţiunii ţinând seama de faptele sãvârşite, constatate şi consemnate la pct. 2 din
prezentul proces-verbal, în baza prevederilor art. 26 alin. (1) - (3) din Legea nr. 50/1991, republicatã, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, subsemnatul, _Borboly Csaba____ ,în calitate de
_președinte al Consiliului județean Harghita_________ (funcţia şi denumirea organului de control cãruia îi
aparţine agentul constatator), aplic urmãtoarele sancţiuni:
- pentru fapta consemnatã la lit. a) - amendã în valoare de _________ lei (adicã ________________ );
- pentru fapta consemnatã la lit. b) - amendã în valoare de _________ lei (adicã ________________ );
- pentru fapta consemnatã la lit. c) - amendã în valoare de _________ lei (adicã ________________ )
TOTAL amendã în valoare de ________________ (în cifre) lei adicã _________________ (în litere)
şi dispun, în temeiul legii, urmãtoarele mãsuri: _ exercitarea imediată a controlului privind disciplina în
construcţii de către compartimentul abilitat al primărei municipiului Gheorgheni, în unitatea
administrativ-teritorială Gheorgheni.
Mãsurile dispuse se vor realiza pânã la data de __20.09.2009_______________________ , contravenientul
având obligaţia de a notifica organului de control îndeplinirea acestei obligaţii în termenul stabilit.
8. Înştiinţare de platã
a) Contravenientul urmeazã sã achite suma totalã de _______________ lei la C.E.C. sau la Direcţia trezorerie şi
contabilitate publicã în termen de 15 zile de la data comunicãrii prezentului proces-verbal, iar sumele încasate se
fac 100% venit la bugetul local.
b) Contravenientul are obligaţia sã predea copia chitanţei, în termen de 15 zile de la data comunicãrii
prezentului proces- verbal, la adresa _ Consiliului județean Harghita _ (organului de control cãruia îi aparţine
agentul constatator), situatã în _Miercurea Ciuc___, str ___P-ta Libertății__ nr _5_______
Judeţul/sectorul __Harghita_______ , telefon ___0266-207700_____________________________
Dacã contravenientul nu achitã amenda în termen de 15 zile de la data înmânãrii/comunicãrii, se va proceda la
executarea silitã.
Consiliul judeţean Harghita
(autoritatea cãreia îi aparţine agentul constatator)
Președinte al Consiliului Județean Harghita
(organul de control/funcţia)

_____Borboly Csaba ___
(numele şi prenumele, semnãtura)

Am primit un exemplar.
Contravenient ___

Mezei János __________________

