
 

 
 

 
R O M A N I A 
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H O T A R A R E A  NR.71 

Din 5  Noiembrie  2021 

                                                                                                                                                                             

Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane fizice, înlocuite cu 

ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari judecatoresti şi executate de către persoanele 

fizice contraveniente. 

                                                                                                                                                                                  

Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara(extraordinară) la data de 5.11.2021 ;                                                 

Avand in vedere:                                                                                                                                                  

Expunerea de motive a primarului cu privire la stingerea debitelor in sumă de 2.875 lei prin hotarari 

judecatoresti înregistrata sub nr.5047/2.11.2021;                                                                                                   

Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a amenzilor 

înregistrat sub nr. 5048/2.11.2021;                                                                                                                                         

Procesele verbale al d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimar de incheierea orelor de munca neremunerata in 

folosul comunitatii inregistrate sub nr.3036/24.06.2021 și nr.3476/23.07.2021;                                                                                                     

Avizele comisiilor de specialiate;                                                                                                                                  

Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata;                                                            

Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii şi închisorii contravenţionale;                                                                                                       

Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015;                                                       

Tinand cont de prevederile art. 129,alin.1.si 2,lit.d si alin.7 lit.p din OUG nr.57/5.07.2019;                                                 

In temeiul art.139 alin.(1)și 196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ;    

  

.                                                                 H O T A R A S T E:     

 

           Art.1- Se aproba radierea debitelor în sumă de 2.875 lei, reprezentand amenzi contraventionale, 

contravenienti persoane fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari 

judecatoresti şi executate de către persoane fizice contraveniente.  

          Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in procesul verbal 

inregistrat la Primaria Romanu,parte integranta la prezenta hotarare.   

          Art.3.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul 

financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite .  

          Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin grija 

secretarului general al comunei. 

 

                   Președinte de ședință,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                    Chihaia Dan Lucian                                                                       Secretar general, 

                                                                                                                      Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din 3  Noiembrie  2021 

                                                                                                                                                                             

Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane fizice, înlocuite cu 

ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari judecatoresti şi executate de către persoanele 

fizice contraveniente. 

                                                                                                                                                                                  

Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara(extraordinară) la data de 5.11.2021 ;                                                 

Avand in vedere:                                                                                                                                                  

Expunereade motive a primarului cu privire la stingerea debitelor in sumă de 2.875 lei prin hotarari 

judecatoresti înregistrata sub nr.5047/2.11.2021;                                                                                                   

Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a amenzilor 

înregistrat sub nr. 5048/2.11.2021;                                                                                                                                         

Procesele verbale al d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimar de incheierea orelor de munca neremunerata in 

folosul comunitatii inregistrate sub nr.3036/24.06.2021 și nr.3476/23.07.2021;                                                                                                                                                                                                                                  

Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata;                                                            

Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii şi închisorii contravenţionale;                                                                                                       

Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015;                                                       

Tinand cont de prevederile art. 129,alin.1.si 2,lit.d si alin.7 lit.p din OUG nr.57/5.07.2019;                                                 

In temeiul art.139 alin.(1)și 196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ;    

  

.                                                                 H O T A R A S T E:     

 

           Art.1- Se aproba radierea debitelor în sumă de 2.875  lei, reprezentand amenzi contraventionale, 

contravenienti persoane fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari 

judecatoresti şi executate de către persoane fizice contraveniente.  

          Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in procesul verbal 

inregistrat la Primaria Romanu,parte integranta la prezenta hotarare.   

          Art.3.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul 

financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite .  

          Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin grija 

secretarului general al comunei. 

 

                                                                       PRIMAR, 

                                                                     Ioniță  Steluța 
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