JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI BĂRĂȘTI
PRIMAR
Nr.2245 /29 Iunie 2018.Data publicării pe site: 29. 06. 2018.

DEZBATERE PUBLICĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ
teritorială a comunei Bărăști, județul Olt.
Astăzi, 29 . 06. 2018 , Vergil Gealapu, primarul comunei Bărăști , anunță deschiderea
procesului de dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea și sancționarea unor
contravenții pe raza administrativ teritorială a comunei Bărăști, județul Olt,
Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:
- expunerea de motive nr.2156 /19.06. 2018 la proiectul de hotărâre;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2157 /19 . 06. 2018 privind necesitatea adoptării
proiectului de hotărâre;
- textul complet al proiectului de hotărâre nr. 2155/19 .06. 2018.
Documentația poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Primăriei comunei Bărăști la adresa:
- la sediul Primăriei comunei Bărăști , strada Principală Ciocănești nr.173, birou secretar
comună.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus
consultării publice se pot depune până la data de 15. 07. 2018 :
- la sediul instituției, biroul secretarului comunei Bărăști.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și
propunerile, respectiv observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea: „Propuneri privind
dezbaterea proiectului de hotărâre…”
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată
public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal
constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 15. 07. 2018.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele nr. de telefon: 0249463575 ,
persoană de contact: Buliga Grigore - consilier al primarului.
PRIMAR,
V.GEALAPU.

JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI BĂRĂȘTI
PRIMAR
Nr.2155 din 19 Iunie 2018.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza administrativ-teritorială a
comunei Bărăști, județul Olt.
Consiliul Local al comunei Bărăști, județul Olt ;
Analizând Expunerea de motive nr. 2156 din 19 iunie 2018 a primarului comunei Bărăști
privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza administrativ teritoriale a comunei
Bărăști, precum și Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al
primarului comunei Bărăști înregistrat sub nr.2157/19.06.2018;
Având în vedere Raportul de avizare a comisiei de specialitate pe domenii de activitate
nr.1 pentru __________ și al comisiei nr._____ pentru _____________________
Dat fiind faptul că a fost respectată procedura prevăzută de art.7 alin (1), (2) şi (4 ),din
Legea nr.52 /2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(7) din Legea nr.101/2006 privind serviciile publice de
salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, ale art.24 din
Ordonanţa Guvernului României nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale , cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.2, alin.2 , ale art.4 alin. 1 şi 3 şi ale art.8, alin.2 lit. d
din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art.3 şi 5 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei ;
În baza dispoziţiilor art.36, alin.(2),lit.d, ale alin.6 lit.a, pct.7 , ale alin.9, precum, şi ale
art.45 coroborat cu art.115 alin. (1),lit. ”b” din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ș T E
Articolul 1 – Pentru întreținerea și exploatarea căilor publice, următoarele fapte constituie
contravenții:
a - executarea de lucrări sau săpături pe domeniul public sau privat al comunei Bărăști, fără
aprobările legale, neasigurarea împrejmuirilor de protecție și iluminare pe timp de noapte,
nesemnalizarea cu panouri de avertizare a zonelor unde se execută lucrările;
b – neaducerea la starea inițială a zonelor și terenurilor unde au avut loc lucrări, neevacuarea
resturilor și gunoaielor rezultate în urma lucrărilor efectuate, precum și depozitarea acestora în alte
locuri decât cele stabilite prin aprobarea acordată ;
c - depozitarea sau imobilizarea voluntară pe străzi,trotuare,în parcări, parcuri, pe zone verzi,
terenuri vilane a materialelor de orice fel sau a utilajelor, ambalajelor și altele asemenea, ocuparea
și utilizarea suprafețelor de teren aparținând domeniului public sau privat al comunei Bărăști fără
aprobare și fără plata taxelor stabilite potrivit legii ;
d – deranjarea activităților de întreținere și reparații a străzilor,călcarea marcajelor proaspăt
efectuate în condițiile în care sunt asigurate semnalizările de avertizare corespunzătoare ;
e – accesul, staționarea,parcarea și circulația vehiculelor de orice fel pe zone verzi, precum și
spălarea vehiculelor sau a utilajelor pe străzi, în locurile publice,pe malul apelor curgătoare,cu
excepția locurilor special amenajate în acest scop ;

Articolul 2 – Contravențiile prevăzute la art.1, lit. ”d” și ”e”, se sancționează cu amendă
de la 200 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice și de la 800 lei la 1.500 lei pentru înstituțiile
publice și agenții economici cu sau fără personalitate juridică, precum și pentru alte persoane
juridice, iar contravențiile prevăzute la litera ”a”,”b” și ”c” se sancționează cu amendă de la 500
la 1000 lei, pentru persoanele fizice și de la 1600 lei la 2500 lei pentru instituțiile publice și
agenții economici, cu sau fără personalitate juridică, precum și pentru alte persoane juridice.
Articolul 3 – În vederea creării unor condiții de viață corespunzătoare pentru cetățenii
comunei Bărăști, a menținerii și păstrării curățeniei, săvârșirea următoarelor fapte constituie
contravenții :
a - depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer sau a deșeurilor de orice fel(inclusiv
ambalaje ale produselor alimentare,șervețele,coji de semințe,resturi de fructe sau alte alimente
etc.) în alte locuri decât în pubele,recipienți, containere sau locuri special amenajate;
b – murdărirea căilor de acces (drumurilor comunale,străzilor, trotuarelor,etc.) cu gunoi ,
moloz,resturi vegetale, noroi sau pământ de pe roțile autovehicolelor și utilajelor agricole, sau prin
pierderi de materiale din caroseriile acestora;
c - neasigurarea condițiilor de igienă prin operații de curățenie,dezinsecție și deratizare a
imobilelor și a spațiilor pe care le dețin ;
d – colectarea neautorizată de deșeuri și resturi menajere din pubele, containere sau
recipienți:
e - neridicarea deșeurilor produse de persoanele fizice sau juridice,de către operatorul local
concesionar al serviciului public , conform prevederilor contractuale stabilite în contractul cadru
sau de comun acord cu beneficiarii serviciului ;
f – scoaterea gunoaielor, a deșeurilor sau a apelor reziduale din locuințe, localuri, magazine,
puncte de lucru ale societăților comerciale sau alte imobile pe străzi,trotuare sau zone verzi,
precum și îndepărtarea gunoiului sau resturilor vegetale măturate și adunate de pe trotuare pe
carosabil ;
g – deversarea sau evacuarea în mod intenționat a apelor uzate sau a dejecțiilor din
instalațiile sanitare sau de canalizare pe străzi, trotuare, zone verzi,șanțurile de pe aliniamentul
străzilor și drumurilor comunale,zone verzi sau în apele curgătoare.
h – deversarea materialelor toxice ,inflamabile sau explozive pe străzi, trotuare sau zone
verzi, pe malurile apelor curgătoare sau în alte locuri publice, precum și efectuarea de lucrări de
întreținere sau reparații la autovehicole în aceste locuri dacă prin aceasta se produc scurgeri de
combustibil, ulei sau alte lichide specifice ;
i – neluarea măsurilor de către agenții economici și instituțiile publice care își desfășoară
activitatea pe raza teritorial-administrativă a comunei Bărăști, de amplasare, la fiecare intrare
dinspre stradă a unui coș de gunoi și pentru deținerea de recipienți compatibili cu sistemul de
colectare a gunoiului;
j – neîndeplinirea obligației de curățire a trotuarelor, a șanțurilor din fața imobilelor și din
jurul acestora, din fața terenurilor fără construcții deținute în intravilanul localităților,
k – neasigurarea păstrării curățeniei și nerespectarea normelor igienico-sanitare pe stadion.
l – neparticiparea la acțiunile convocate de către autoritățile locale , acțiuni care concură la
întreținerea ,menținerea ordinei și a curățeniei pe raza comunei Bărăști, județul Olt.
m – depozitarea sau aruncarea deșeurilor de orice fel pe malul apelor curgătoare, pe
marginea arterelor de circulație, pe terenurile virane, terenurile aparținând domeniului public sau
privat al comunei Bărăști, sau pe orice alte terenuri de pe raza comunei Bărăști.
n - plantarea pe domeniul public sau privat al comunei Bărăști, fără avizul compartimentului
de specialitate din cadrul Primăriei comunei Bărăști a oricărui tip de material dendrofloricol și
legumicol;
Articolul 4 – (1) Contravențiile prevăzute la art.3, lit. ”d” , ”j” și ”k” se sancționează cu
amendă de la 100 lei la 200 lei, contravențiile prevăzute la lit. ”a”, ”b”, ”c”, ”e”, ”f”, ”g”,”h”, ” i”,
și ”n” se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 lei
la 1500 lei pentru instituțiile publice și agenții economici, cu sau fără personalitate juridică, iar

contravențiile prevăzute la litera ”m” se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru
persoanele fizice și de la 2000 lei la 2500 lei pentru instituțiile publice și agenții economici cu sau
fără personalitate juridică.
(2) – Agentul constatator va stabili cantitatea de deșeuri depozitate în mod necorespunzător
de contravenient, făcând mențiunea corespunzătoare în cuprinsul procesului-verbal. Tariful, de
evaluare a pagubei cauzate de deșeurile de orice fel va fi de 100 lei/mc. plus TVA, care se va
actualiza periodic în funcție de tarifele practicate de operatorul care ridică gunoiul de la nivelul
localității Bărăști.
Articolul 5 - Pentru conservarea parcurilor, zonelor verzi și a zonelor florale de pe raza
comunei Bărăști, săvârșirea următoarelor fapte constituie contravenții :
a – însușirea arborilor, puieților, lăstarilor doborâți de fenomene naturale, tăiați sau scoși din
rădăcini în urma unor aprobări legale, de alte persoane decât cele autorizate;
b – distrugerea,deteriorarea, murdărirea sau degradarea în orice mod sau prin orice mijloace
a mobilierului aferent zonelor verzi, răsturnarea sau schimbarea locurilor tomberoanelor pentru
colectarea gunoiului menajer;
c – schimbarea destinației zonelor verzi fără autorizație ;
d – introducerea de autovehicole , a vehicolelor cu tracțiune animală sau a animalelor în
parcul din satul Bărăști de Cepturi.
e – lăsarea liberă a animalelor domestice în parcuri, pe spațiile verzi sau în alte locuri
interzise acestora ;
f – fixarea pe arborii de aliniament de afișe.anunțuri sau alte inscripții sau folosirea acestora
pentru montarea de bannere cu orice destinație, fără aprobarea autorităților locale ;
g – degradarea sau deteriorarea, murdărirea,practicarea de inscripții sau însemne prin
nscrijelirea monumentelor eroilor neamului din comună;
h – distrugerea gardurilor sau a împrejmuirilor ornamentale ale parcului, ale monumentelor
etc.
i – împiedicarea sau întreruperea activităților de toaletare a vegetației forestiere,desfășurată
pe domeniul public sau privat al comunei Bărăști, în imediata apropiere a imobilelor, în vederea
menținerii unui nivel de înălțare al vegetației, inclusiv a gardurilor vii, stabilit de către autoritățile
locale.
Articolul 6 – (1) Contravențiile prevăzute la art.7 se sancționeaă cu amendă de la 200 la
400 lei.
Articolul 7 – Săvârșirea următoarelor fapte, privind întreținerea și utilizarea clădirilor și a
spațiilor cu altă destinație constituie contravenții :„
a neîntreținerea în stare corespunzătoare a clădirilor, tonetelor,boutique-rilor,
chioșcurilor,spațiilor comerciale unde își desfășoară activitatea cu titlu de folosință sau
proprietate,prin asigurarea spălării geamurilor și a vitrinelor,înlocuirea celor sparte, vopsirea
tocăriei și a tâmplăriei de lemn, aluminiu sau metal, înlocuirea părților de tâmplărie degradate;
b – neluarea măsurilor de curățire a fațadelor locuințelor și a altor construcții, tencuirea și
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilte de consiliul local;
c – nedepozitarea în ordine a materialelor necesare lucrărilor, rezultate din demolări sau
dezafectări ;
d – neexecutarea de îndată a curățirii căilor publice di n jurul șantierelor de construcții,
cariere sau balastiere murdărite cu pământ, moloz sau alte reziduri de la aceste lucrări sau a
acelora pe care se execută operațiuni de încărcare sau descărcare de materiale sau produse care
produc murdărirea acestora ;
e – menținerea în stare necorespunzătoare a împrejmuirilor imobilelor,a gardurilor, a
porților și neluarea măsurilor de conservare construcțiilor ;
f – folosirea de inprovizații(hârtii,cârpe sau tablă) în locul geamurilor, neîntreținerea
curățeniei în balcoane, neaplicarea pe fiecare imobil, la loc vizibil, a tăblițelor tipizate cu numărul
de imobil;

g – aplicarea de afișe, reclame sau anunțuri pe pereții clădirilor, în alte locuri decât
locurile publice de afișaj de pe raza teritorial-administrativă a comunei Bărăști, inclusiv pe stâlpii
de susținere a rețelei de alimentare cu energie electrică și iluminat stradal sau montarea de
bannere între aceștia, fără acordul scris al proprietarului și fără aprobarea autorităților locale ;
h – folosirea spațiilor de folosință comună în interes personal și înpiedicarea celorlalți
cetățeni de a le folosi potrivit destinației;
i – neîntreținerea corespunzătoare a împrejmuirilor și a zonelor din jurul acestora;
Articolul 8 – Contravențiile prevăzute la art. 7 se sancționează cu amendă de la 200 la
500 lei.
Articolul 9 - Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie
contravenții:
a – aruncarea gunoiului menajer produs în gospodăriile individuale în pubelele de gunoi
stradal sau în alte pubele decât cele repartizate, a deșeurilor vegetale provenite din gospodăriile
individuale la punctele de colectare, precum și aruncarea de deșeuri de lemn sau rezultate din
construcții(moloz, cărămizi, bolțari etc.) în pubelele destinate pentru gunoiul menajer sau la
punctele de colectare a deșeurilor menajer;
b – depozitarea neorganizată a materialelor și crearea unor focare de infecție și insalubritate
în incinta punctelor de lucru;
c – aprinderea intenționată a miriștiilor, tufărișului și vegetației ierboase uscate, fără
aprobările legale și fără luarea măsurilor specifice de P.S.I. ;
d – provocarea de poluare prin evacuarea cu știință în apă, atmosferă sau pe sol a unor
deșeuri sau substanțe periculoase;
e – spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide și de alte substanțe periculoase
precum și a utilajelor cu care s-a transportat;
f – nerespectarea interdicțiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide
sau îngrășăminte chimice;
g – aruncarea de resturi solide(paie,coceni, crengi, materiale textile ,gunoi de grajd, păsări
domestice moarte, etc.) în rețeaua de canalizare;
h – aruncarea leșurilor animale în alte locuri decât cele special amenajate;
i – deversarea în canalele menajere și pluviale a dejecțiilor provenite de la grajdurile și
cotețele animalelor;
j – neluarea măsurilor ce se cuvin pentru menținerea și întreținearea curățeniei în jurul
imobilelor și pentru întreținerea vegetației aferente până la limita căilor publice de acces în zona
respectivă, dacă aceste fapte nu constituie contravenții stabilite prin alte acte normative;
k – aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării deșeurilor
metalice conținute în acestea sau pentru distrugerea lor.
l - dirijarea, cu știință, a apei provenite de ploile torențiale pe proprietatea vecinilor
producându-le pagube prin inundarea culturilor ,degradarea fizică a terenurilor precum și alte
pagube.
m – refuzul de a face șanț de scurgere a apei în dreptul proprietății (gospodărie sau
terenuri) situate în intravilan, sau de al curății și decolmata pe cel existent în vederea eliminării
excesului de apă din grădină și gospodărie;
n – refuzul de a toaleta vegetația forestieră ce pune în pericol atât circulația pietonală cât și
a auvehicolelor pe drumurile publice , a funcționării rețelei de distribuție a energiei electrice,a
rețelei de distribuire a apei potabile, a conductelor de canalizare, a cablurilor de televiziune și de
telefonie, etc.
Articolul 10 – Contravențiile prevăzute la articolul 9 se sancționează cu amendă de la
400 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru instituțiile publice și
agenții economici, cu sau fără personalitate juridică,precum și pentru alte persoane juridice.
Articolul 11 – În vederea asigurării alimentării cu apă potabilă și exploatării normale a
rețelei de canalizare, săvârșirea următoarelor fapte constituie contravenții :

a – branșarea sau racordarea unor instalații de apă sau canalizare în instalația unui abonat
sau la rețeaua publică fără acordul administratorului sau proprietarul rețelei;
b – refuzul abonaților de a permite organelor de control împuternicite legal de a verifica
modul în care se întrețin și exploatează instalațiile sanitare aferente (apă canal).;
c – evacuarea în rețeaua de canalizare a unor substanțe și deșeuri care produc colmatarea
rapidă a canalizării și înpiedică procesul de epurare al apelor uzate;
d – neprotejarea sau degradarea din culpă a căminelor de vizitare a rețelelor de apă-canal,
distrugerea capacelor de canalizare;
e – deteriorarea aparatelor de măsură și a căminelor unde sunt amplasate instalațiile publice
de distribuție și racordurile.
Articolul 12 - Contravențiile prevăzute la art.11 se sancționează cu amendă de la 200 lei la
400 lei, pentru persoanele fizice și de la 800 lei la 1500 lei pentru instituțiile publice și agenții
economici, cu sau fără personalitate juridică,precum și pentru alte persoane juridice.
Articolul 13 – În vederea menținerii și asigurării curățeniei și exploatării normale a
domeniului public și privat al localității, săvârșirea următoarele fapte constituie contravenții:
a – amplasarea pe domeniul public și privat al comunei Bărăști de adăposturi pentru
animale;
b – amplasarea adăposturilor pentru creșterea animalelor în gospodsării la distanțe
necorespunzătoare , cât și neevacuarea deșeurilor zootehnice provenite de la acestea astfel încât să
producă disconfort;
c – lăsarea,cu știință, a câinilor nesupravegheați să circule pe domeniul public și privat al
comunei Bărăști ;
d – neluarea măsurilor de interzicere a accesului liber pe domeniul public a animalelor și
păsărilor adăpostite în gospodăriile persoanelor fizice sau în incintele
și curțile persoanelor
juridice, precum și amplasarea adăposturilor pentru acestea în locuri neîngrădite și neînprejmuite,
cu acces direct pe domeniul public ;
Articolul 14 – Contravențiile prevăzute la art.13 se sancționează cu amendă de la 500 lei la
1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 1500 lei pentru instituțiile publice și agenții
economici,cu sau fără personalitate juridică, precum și pentru alte persoane juridice .
Articolul 15 – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta
hotărâre se face prin proces verbal încheiat de primar sau de împuterniciții acestuia.
Articolul 16 – Împotriva procesului verbal de constatare a contavenției și despăgubirii pe
bază de tarif, partea nemulțumită poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare sau
de la data înmânării la Judecătoria Slatina.
Articolul 17 – Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului verbal sau, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul
amenzii prevăzute pentru fapta săvârșită, agentul constatator făcând mențiune despre această
posibilitate în cuprinsul procesului – verbal. Plata amenzii se face la caseria Primăriei comunei
Bărăști sau prin virament în contul deschis în acest sens la Trezoreria Slatina.
Articolul 18 – Dacă prin fapta săvârșită s-au cauzat prejudicii și există tarif de evaluare a
acestora, agentul constatator care stabilește sancțiunea, stabilește și despăgubirea pe bază de tarif,
iar dacă nu există tarif de evaluare a prejudiciului, partea vătămată își va putea valorifica
pretențiile potrivit legii civile.
Articolul 19 - Prezenta hotărâre se aplică pe raza administrativ – teritorială a comunei
Bărăști, județul Olt.
Articolul 20 – Dispozițiile prezentei Hotărâri se completează cu Dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,aprobată, modificată și completată
prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare neexcluzând în nici un fel
aplicarea celorlalte acte normative în vigoare la această dată.

Articolul 21 - Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se va face de către primarul
comunei Bărăști, de viceprimarul comunei Bărăști sau de către altă persoană împuternicită de către
primar.
Articolul 22 - Se aprobă modelul Procesului-Verbal de constatare și sancționare a
contravențiilor conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Articolul 23 - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.08.2018 și va fi adusă la
cunoștința cetățenilor comunei Bărăști prin afișarea în locurile publice, precum și pe site-ul
propriu.
Articolul 24 – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții
contrare.
Articolul 25 – Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în
termenul stabilit de lege.
Articolul 26 - Prezenta hotărâre se comunică către :
- Instituția Prefectului. Județul Olt.
- Primarul comunei Bărăști.
- Persoanei împuternicite cu constatarea și sancționarea contravențiilor.
- Se face publică prin afișate la sediul primăriei, în locurile mai aglomerate din
comună și pe pagina de internet a primăriei.

INIȚIATOR
PRIMAR
V. GEALAPU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR-DELEGAT
V. E. SOARE

Anexa nr. 1 la H.C. nr.___/___________2018.

DE CONSTATARE

PROCES - VERBAL
SI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR

1 - Subsemnatul _______________________________în calitate de___________________
Potrivit
H.C.L. nr.______din _____________ emisă de Consiliul Local al comunei
Bărăști,județul Olt, în urma controlului efectuat astări __________________________ora_____ la
_______________________________________________________________________________
am constatat următoarele (descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei,locului, orei în
care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și
la evaluarea pagubei pricinuite) ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2 - În conformitate cu prevederile H.C.L.nr._____ din _______________________, art.__ aceste
fapte constituie contravenții la normele legale privind ______________________________
______________________________________________________________________________
și se sancționează cu amendă contravențională potrivit art._______________________
din
H.C.L. Bărăști, județul Olt, nr.____ din _______Iulie 2018, cu amendă de la _______lei la
____lei.
3 – De săvârșirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:
A – persoană fizică ____________________________________________cu domiciliul în
_______________________________________________________________________________
C.N.P.______________________________, posesor al BI/CI
seria_____ nr.______________
Ocupația___________________________locul de muncă________________________________
B – persoană juridică ________________________________________________________
Înmatriculată la R.C. cu nr._______
cod Fiscal____________________
cu sediul în
_______________________________________________________________________________
reprezentată de ________________________________________________având funcția de
___________________________________________________________.
4 – Subsemnatul _______________________________ posesor al BI/CI seria______
Nr._______ cu CNP______________________________________, domiciliat în _____________
_______________________________________________________________________________
în calitate de martor, declar că numitul/a _________________________________________ nu
este de de față/refuză/nu poate să semneze procesul verbal de constatare și sancționare a
contravențiilor.
5 (a) alte mențiuni al organului constatator(contravenientul nu se află de față,refuză sau nu
poate să semneze,motivele privind lipsa martorului, etc.) _________________________________
_______________________________________________________________________________
(b) Obiecțiuni ale contravenientului______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Agent constatator
___________________

Martor
____________

Contravenient
_______________

6. potrivit prev.Art,31 și 32 din OG nr.2/2001 privind regimul contravențiilor,cu modificările și completările
ulterioare,împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face contestație
în termen de 15 zile la Judecătoria Slatina .Jud.Olt

