
 

 

Anexa nr. 5 a 
MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                  Original 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor           
Locul de deţinere..................................................  
                  

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI 
Seria ..........nr................... 

 
Încheiat azi ………………, orele …………….. la sediul  …………………………, din localitatea 

………………………………… Județul (sectorul) …………………………………  

Agentul constatator …………………………………. din compartimentul ……………………………………...  
Am constatat că numitul(a) ………………………….………………………………., de cetăţenie

1
……………… fiul lui 

…………………… și al ……………….cu domiciliul  în  localitatea …………………………… str. ………………………………… 

nr. …., Bl. ….., sc. ……, et....... ap......., judetul/sectorul.............., cu resedinta 
.................................................................................................., act de identitate ……… seria …….. nr. …….. eliberat de 
……………………………….la data de ........................., CNP……………………………..., avand ocupatia de 
..........................................., la ..............................., reprezentat(a) de ........................., act de identitate ……… seria …….. nr. 
…….. eliberat de ……………………………….la data de ........................., CNP……………………………..., in calitate de 
....................................... 

În ziua de …………………….,  ora ………., locul ……………………………………………………, a săvârșit următoarele 

fapte: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………….   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Faptele comise sunt prevăzute de art. 186 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 și se sancţionează cu amendă de la 100 la 

500 lei. 
Stabilesc AVERTISMENT / AMENDA ……………….. (……………………………………………) lei. 
Contravenientului i s-a comunicat că poate achita pe loc, la sediul organului constatator sau în termen de cel mult 48 

de ore la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. ori la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale 
altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, precum şi prin intermediul instrumentelor de plată 
electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi

2
, jumătate din minimul amenzii prevazute, respectiv suma de ………………… lei, 

iar chitanţa de plată a amenzii și copia procesului verbal se transmit locului de deţinere. 

În baza art. 186 alin. 3 din Legea nr. 254/2013, dispun confiscarea / ridicarea în vederea confiscării a 
……………………………………………………………………… (conform procesului verbal anexat), aparținând 

………………………………………………., domiciliat în  ……………………………. CNP…………………………….., care vor fi 
depuse la ………….……………………. până la valorificare. 

Contravenientul nu este de față/ refuză/ nu poate lua la cunoștință despre conținutul procesului verbal, fapt atestat de 

martorul …………………..…….…………. domiciliat în ………………………………………… str. ………………………………… 
nr. …., Bl. ….., sc. ……, act de identitate ……… seria …….. nr. …….. eliberat de ……………………………….., 
CNP…………………………….., 

Nu a fost nici un martor deoarece …………………………………………………………………………………… 
Mențiuni (obiecțiuni) ale contravenientului ……………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

            Amenda a fost achitata pe loc in suma de ...........(…………………....) lei, chitanta serie .............nr.................... 
Contravenientul poate face plângere la judecătorie împotriva procesului verbal de constatare în 15 zile de la data 

încheierii procesului verbal sau de la comunicare.  
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal in 3 exemplare, din care unul a fost inmanat 

contravenientului.. 
 
                                                                       Am luat la cunoștinţă 

 Agent constatator,     Martor,     Contravenient, 
 

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ 
 

Conform prezentului proces verbal de constatare a contraventiei, s-a stabilit drept amenda suma de 
................................(................................................) lei, pe care va trebui sa o achitati la sediul organului constatator sau în 
termen de cel mult 48 de ore la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. ori la casieriile autorităţilor administraţiei 
publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, precum şi prin intermediul 
instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi

3
, iar chitanţa şi copia procesului verbal se remit în 

termen de 15 zile de la încheierii procesului verbal sau de la comunicare unităţii emitente. 

                                                   
1
 În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în 

procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei 
de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent 
2
 În acest caz se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată 

emisă de Ghişeul virtual de plăţi 
 



 

 

În caz de neplată se ca trece la executare silită. 
 

 Agent constatator,    Am primit copia procesului verbal şi înştiinţarea de plată  
        Contravenient 

 


