
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
NR. 32

Privind: radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale 
domnului_______________, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în 
folosul comunității prin hotărâre judecatorească 

Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 29.03.2021
Având în vedere:
- Referatul domnului viceprimar nr. 3388/18.03.2021 responsabil cu evidenta orelor de munca;
-Adresa nr. 3388/18.03.2021 catre Judecatoria Braila privind finalizarea orelor de munca in
folosul comunitatii;
-Formular privind evidenta orelor de munca neremunerata in folosul comunitatii
-Dispozitia nr. 194 din 15.09.2020 privind stabilirea continutului activitatii ce urmeaza sa fie
prestata de contravenientul ______________, conditii de executare, precum si programul de
lucru;
-Proces-verbal de consemnare incepere de executare a sanctiunii prestarii unei activitati in
folosul comunitatii nr. 3388/14.09.2020;
-Mandatul de executare nr. 39 din 2020 al Judecatoriei Braila;
-Sentinta Civila nr. 2020 din 3 iunie 2020 privind stabilirea unui numar de 38 ore de munca in
folosul comunitatii;
-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 contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevedrile O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in
folosul comunitatii si inchisorii contraventionale;
- prevederile art. 22 Titlul II, cap.II din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
- tinand cont de prevederile  art. 129, alin. (4) lit. “a” si „c” din Ordonanța de Urgența 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 aproba radierea debitului in valoare de 750 lei, reprezentand amenzi
contraventionale, domnului ______________, inlocuite cu ore de munca in folosul comunitatii
prin hotarare judecatoreasca.

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

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului impozite si taxe si se aduce la 
cunoştinţa publica prin grija secretarului comunei.
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