ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE nr.3
privind constituirea comisiei pentru exercitarea controlului propriu privind respectarea
disciplinei în construcții și a urbanismului la comuna Șoldanu, județul Călărași
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi
Având în vedere:


Referatul înregistrat sub nr.182/11.01.2019, elaborat de dl viceprimar, Iulian MARIN și dna
Rodica PANAIT, inspector în compartimentul urbanism, cadastru și agricultură al aparatului de
specialitate al primarului comunei Șoldanu, prin care propun constituirea unei comisii pentru
exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcții și urbanismul la Primăria comunei
Şoldanu, judeţul Călăraşi.

În baza:


prevederilor art.27 alin.(1) - (3) și (5) și ale art.45 alin.(1) lit.d) din Legea nr.50/1991 – lege
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,cu modificările și completările
ulterioare;



prevederilor art.6 alin.(2) lit.a), art.71 alin.(1) și art.72 alin.(1) și art.74 alin.(1) și (2) din Ordinul
MLPTL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;



dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.f) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.

În temeiul art.68 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată.

DISPUN:
Art.1. - Se constituie Comisia pentru exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcții
în cadrul Primăriei comunei Șoldanu, județul Călărași, în următoarea componență:
Nr.
crt.

Numele și prenumele

1.
2.
3.

Iulian MARIN
Rodica PANAIT
Petrică VLĂSCEANU

Funcția deținută în
cadrul Pmăriei
Șoldanu
Viceprimar
Inspector
Șef S.V.S.U.

Funcția deținută în cadrul
comisiei
Președinte
Membru
Membru

Art.2. - Comisia constituită conform articolului 1 va urmări respectarea disciplinei în domeniul
autorizării și executării lucrărilor de construcții în teritoriul administrativ al comunei Șoldanu prin
organizarea și efectuarea permamentă de acțiuni de control, potrivit competențelor stabilite prin Legea
nr.50/1991 republicată, privind:
a) emiterea autorizațiilor de construire/desființare,
b) executarea lucrărilor de construcții numai pe bază de autorizații valabile,
c) executarea lucrărilor de construcții cu respectarea prevederilor autorizațiilor de
construire/desființare și a proiectelor tehnice.
Art.3. - Comisia constituită conform articolului 1 al prezentei dispoziții va propune spre aprobare
primarului comunei Șoldanu „Programul anual de control privind respectarea disciplinei în domeniul
autorizării și executării lucrărilor de construcții” în teritoriul administrativ al comunei Șoldanu.
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Art.4. - În timpul acțiunilor de control efectuate conform programului aprobat, membrii comisiei
constituită la articolul 1 vor purta legitimația de control, conform modelului din Anexa nr.1 ce face
parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.5. - În activitatea sa de exercitare a controlului propriu privind disciplina în construcții, comisia
constituită conform articolului 1 aplică prevederile legale privind constatarea și sancționarea faptelor
săvârșite în teritoriul administrativ al comunei Șoldanu, utilizând în acest scop formularul „Procesverbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, prevăzut în Anexa nr.2 ce face parte integrantă
din prezenta dispoziție.
Art.6. - Secretariatul comisiei va fi asigurat de dna Rodica PANAIT, inspector clasa I, grad
profesional asistent în cadrul compartimentului urbanism, cadastru și agricultură al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Art.7. - Persoanele nominalizate conform articolului 1 vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.
Art.8. - Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) membrilor comisiei pentru exercitarea controlului propriu.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU

AVIZAT PENTRU
LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

Comuna Şoldanu, 11 ianuarie 2019

Nr.3
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ANEXA nr.1
la Dispoziția nr.3/11.01.2019

LEGITIMAȚIE
pentru funcționarul cu atribuții în exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcții în
cadrul Primăriei comunei Șoldanu, județul Călărași

Față
ROMÂNIA
Judeţul Călărași

PRIMĂRIA

(a)
70 mm

Comunei Șoldanu

LEGITIMAŢIA NR. ………./ 20 ……......
(i)
Dl/Dna ......................................................................
în calitate de .........................................................….

Loc pentru
fotografie
30 mm
35 mm

este împuternicit să exercite controlul propriu
privind disciplina în construcții
PRIMARUL COMUNEI ȘOLDANU
L.S.

Posedă actul de identitate
seria ........ nr. ....................

Iulian GEAMBAȘU
(numele și prenumele)
……………………………………..
(semnătura)

100 mm

Verso

70 mm

Titularul prezentei legitimaţii se bucură de protecţia legii şi este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe
timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite
prin lege.

Organele de poliţie, jandarmerie şi orice alţi agenţi ai forţei publice au
obligaţia să dea concursul titularului legitimaţiei, la cererea acestuia,
în îndeplinirea, potrivit legii, a activităţii de control propriu privind
disciplina în construcții al Pimăriei comunei Șoldanu, județul
Călărași.
Identificarea funcţionarului public se face prin prezenta legitimaţie
însoţită de actul de identitate.

30 mm

Prezenta legitimaţie s-a emis în baza DISPOZIŢIEI PRIMARULUI
COMUNEI ȘOLDANU nr. 3 din 11 ianuarie 2018 şi este valabilă până
la revocarea acesteia.

NOTE:
1. „ROMÂNIA” va fi înscrisă pe un fundal care reprezintă Drapelul României, în următoarea ordine a culorilor: albastru – galben – roșu.
2. La încetarea raporturilor de serviciu cu autoritatea administrației publice locale, titularul are obligația să depună legitimația. În caz de pierdere se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea a III –a.
3. Evidența legitimațiilor se ține într-un registru special condus de către secretarul unității administrativ-teritoriale.

PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU
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ANEXA nr.2
la Dispoziția nr.3/11.01.2019
(pag. 1)
Primăria comunei Șoldanu
PROCES-VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor
Nr. ..................., încheiat azi, .........................................
1. Subsemnatul, .............................................................................., în calitate de .............................................................................,
în baza legitimației de control nr. ............................, eliberată de ..............................................................., în urma controlului
efectuat astăzi, ........................................, ora............, la sediul/șantierul ...........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
am constatat următoarele: .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
2. În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, aceste fapte constituie contravenții la normele legale privind
.......................................................................................................................................................................................... ....................
..................................................................................................................................................... ..........................................................
și se sancționează cu amendă contravențională, astfel:
a) conform art. ........... alin. ...... lit. .....,

- de la .......................... lei până la ........................ lei;

b) conform art. ........... alin. ...... lit. .....,

- de la .......................... lei până la ........................ lei;

c)

- de la .......................... lei până la ........................ lei;

conform art. ........... alin. ...... lit. .....,

_________________________________________________________________________________________________________________________

Total amendă

- de la .......................... lei până la ........................ lei;

3. De săvârșirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:
a) persoana
fizică
dl
(dna),
......................................................................................,
cu
domiciliul
în
..................................................., str. ......................................................................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap.
...., județul ......................., sectorul ....., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărții de
identitate/pașaportului seria ....... nr. ........................, eliberat/emis de poliția/statul ................................................. la data de
............................., tichet de înscriere a contravențiilor seria ........... nr. ................... (pentru cetățeni străini), în calitate de
....................................................................................................;
b) persoana juridică ............................................................................................................, înmatriculată la registrul comerțului
cu
nr.
........................................,
cod
fiscal
nr.
.............................................,
cu
sediul
în
..........................................................................., str. .........................................................................., nr. ........, bl. ........, sc.
........, et. ....., ap. ....., județul ....................., sectorul ...., reprezentata de dl (dna) ................................................................., în
calitate de/având funcția de ..................................................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor (posesoare) al/a
buletinului/cărții de identitate/pașaportului seria ....... nr. ........................, eliberat/emis de poliția/statul
............................................................. la data de ..........................................., tichet de înscriere a contravențiilor seria ...........
nr. ............................... (pentru cetățeni străini).
4. Subsemnatul(a), ............................................................................................, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărții de
identitate seria …….... nr. ........................... eliberat de ............................................................. la data de ..........................,
domiciliat (domiciliată) în ............................................., str. ......................................................, nr. ..., bl. ........, sc. ........, et. ........,
ap. ........, județul/sectorul ..................................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în calitate de martor, declar că numitul,
................................................................. nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal de constatare și sancționare a
contravențiilor.
5. a) Alte mențiuni ale 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,

Contravenient,

................................
(numele și prenumele, semnătura)

................................
(numele și prenumele, semnătura)

Martor,
................................
(numele și prenumele, semnătura)
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6. Potrivit prevederilor art.31 si 32 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările
și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare și de sancționare a contravenției se poate face
plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția.
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conținând rezoluția de aplicare a sancțiunii și "Înștiințarea de plată" și s-a
înmânat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afișare la domiciliu/cu scrisoare recomandată cu confirmare de
primire nr. ............. din ................................................
Agent constatator,

Contravenient,

................................
(numele și prenumele, semnătura)

................................
(numele și prenumele, semnătura)

Martor,
................................
(numele și prenumele, semnătura)

7. Rezoluție de aplicare a sancțiunii
Ținând seama de faptele săvârșite, constatate și consemnate la pct. 2 din prezentul proces-verbal, în baza prevederilor art.28 alin.
(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, și având în vedere dispozițiile art.21
din Ordonanța Guvernului României
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, subsemnatul,
......................................................., în calitate de ................................................................................................................ (funcția
și denumirea organului de control căruia îi aparține agentul constatator), aplic următoarele sancțiuni:
- pentru fapta consemnată la lit. a) - amendă în valoare de ...................... lei (adică ....................................................................);
- pentru fapta consemnată la lit. b) - amendă în valoare de ...................... lei (adică ....................................................................);
- pentru fapta consemnată la lit. c) - amendă în valoare de ...................... lei (adică .....................................................................).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL

- amendă în valoare de ....................... lei (adică ...................................................................)
(in cifre)

(in litere)

și dispun, în temeiul legii, următoarele măsuri: .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Măsurile dispuse se vor realiza până la data de .........................................., contravenientul având obligația de a notifica organului
de control îndeplinirea acestei obligații în termenul stabilit.
8. Înștiințare de plată:
a) Contravenientul urmează să achite suma totală de ........................................... lei la Compartimentul impozite și taxe al
Primăriei comunei Șoldanu în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, iar sumele încasate se fac
integral venit la bugetul local;
b) Contravenientul are obligația să predea copia chitanței, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal,
la Registratura Primăriei comunei Șoldanu, situată în localitatea Șoldanu, Șos. Olteniței, nr.70, județul Călărași, telefon
+40242530530.
Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, se va proceda la executarea silită.
Primăria comunei Șoldanu
.........................................................
(organul de control/funcția)

....................................................
(numele si prenumele, semnatura)

L. S.
Am primit un exemplar
Contravenient ....................................................................................
(numele si prenumele, semnatura)

PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU
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