
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 31 
DIN 29.03.2021

Privind: radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului 
________________, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității 
prin hotărâre judecătorească 

         Consiliul Local Unirea întrunit în ședință ordinară de lucru din data de 29.03.2021
Având în vedere:
- Referatul domnului viceprimar nr. 847/18.03.2021 responsabil cu evidența orelor de muncă;
-Adresa nr. 847/18.03.2021 către Judecătoria Brăila privind finalizarea orelor de muncă în 
folosul comunității;
-Formular privind evidența orelor de muncă neremunerată în folosul comunității
-Dispoziția nr. 85 din 10.03.2020 privind stabilirea conținutului activității ce urmează să fie 
prestată de contravenientul __________, condiții de executare, precum și programul de lucru;
-Proces-verbal de consemnare începere de executare a sancțiunii prestării unei activități în 
folosul comunității nr. 847/05.03.2020;
-Mandatul de executare nr. 181 din 2019 al Judecătoriei Brăila;
-Sentința Civilă nr. 7110 din 5 decembrie 2019 privind stabilirea unui număr de 100 ore de 
muncă în folosul comunității;
-Raportul de aprobare al primarului comunei Unirea;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În baza:
- art. 9 din O.G. nr. 55/ 2002 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în 
folosul comunității și închisorii contravenționale; 
- prevederile art. 22 Titlul II, cap.II din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; 
- ținând cont de prevederile  art. 129, alin. (4) lit. “a” si „c” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  art. 139  alin. (1)si art. 196 alin. (1) lit. „a” din aceeaşi Lege. 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă radierea debitului în valoare de 2070 lei, reprezentând amenzi 
contravenționale, domnului ______________, înlocuite cu ore de muncă în folosul comunității 
prin hotărâre judecătorească.

Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însarcinează 
compartimentul impozite și taxe.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului impozite și taxe și se aduce la 
cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,

MIRCIA IONEL BADIU RODICA - ALINA


