ROMANIA
JUDEȚUL BRA1LA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
www.primariabordeiverde.ro Tel./fax: 0239 696 088
E-mail: secretariatf@primariabordeiverde.ro

HOTARAREA NR. 94
din 17.12.2019
Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
Consiliul Local al comunei Bordei Verde Județul Braila intrunit in ședința ordinara in
data de 17.12.2019;
Având in vedere:
- Repartizarea cotei dc 17.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.pentru
anul 2019,comunicata in data de 06.12.2019 de către DGFP Braila,respectiv Hotararea C.J.
nr.258 din 11.12.2019 privind rectificarea repartizării pe unitati administrativ teritoriale a cotei
de 17,50% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.pentru anul 2019 ;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Bordei Verde, înregistrat sub nr. 6544/09.12.2019:
- Raportul de specialitate întocmit întocmit de compartimentul financiar-contabil di cadrul
aparatului dc specialitate a! primarului;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local .înregistrat sub
nr.6641 din 13.12.2019 ;
In conformitate cu:
- prevederile art. 49 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 plivind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019;
- prevederile HCL nr.23/17.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019;
în temeiul art. 129 alin. (4) lit. a). art. 139 alin. 13) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit.b) din OUG
nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrative;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba rectificarea bugetului local pentru anul 2019 conform anexelor ce fac
parte integrantă din prezenta hotarare;
Art. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal Instituției Prefectului - Județul
Braila, Primarului comunei Bordei Verde, Compartimentului financiar contabil.cat si celor
interesați de către secretarul general UAT.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚA
Au relP.oftk‘H>

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general UAT
Viorel Zfyiila

COMUNA BORDEI VERDE
Cod fiscal: 4874798

REFERAT
cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Comunei Bordei Verde pe anul 2019

Subsemnata, Lungu Valerica -contabil serviciu financiar contabil în cadrul
aparatului de specialitate al primarului, față de proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în baza Hotărârii Consiliului Județean Brăila
nr.258 din 11 decembrie 2019, potrivit căreia în baza O.G.nr.12/2019, cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, a fost alocată comunei Bordei Verde suma de
7.890 lei din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetului local, supun atenției domnului primar și consiliului local următoarele:

Bugetul local al Comunei Bordei Verde se va modifica la partea de venituri, astfel:
- se majorează cu suma de 7,89 mii lei sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.04).
- se majorează cu suma de 5 mii lei veniturile din prestări servicii (33.08).
- se majorează cu suma de 2,5 mii lei veniturile din concesiuni (30.05)
- se diminuează cu suma de 12,89 mii lei veniturile din taxe judiciare de timbru ( 07.03).

-se diminuează cu suma de 2,5 mii lei veniturile din sponsorizări (37.01).

Pe total secțiune de funcționare și dezvoltare, veniturile se majorează cu suma de 0
mii lei.

Bugetul local ai Comunei Bordei Verde se va modifica la partea de cheltuieli, astfel:
Capitolul 51.02 „Autorități executive"-Activitate proprie

-se majorează cu suma de 2 mii lei poștă, telecomunicații, radio, internet (20.01.08) și cu
suma de 5,89 mii lei materiale și prestări servicii (20.01.09).
-se diminuează cu suma de 7,89 mii lei alte cheltuieli cu bunuri și servicii (20.30.30).

- se diminuează cu suma de 30 mii lei titlul 70 ” Cheltuieli de capital"- proiect investiții "
înființare piață agroalimentară în corn. Bordei Verde".
Capitolul 70.07 „Alimentare cu gaze naturale în localități"

- se majorează cu suma de 30 mii lei titlul 70 " Cheltuieli de capital"- proiect investiții ”
înființare rețea distribuție în loc. Bordei Verde".
Capitolul 70.50 " Alte servicii"

-Se diminuează cu suma de 30 mii lei cheltuielile de capital- construcții (71.01.01) și se
majorează cu aceeași sumă cheltuielile de capital-alte active fixe (71.01.30).

Pe total secțiune de funcționare și dezvoltare, cheltuielile se majorează cu suma de 0
mii lei.

Față de cele mai sus menționate, propun: Aprobarea hotărârii privind rectificarea
bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bordei Verde pe anul 2019.

Comp. Financiar- Contabil,
Lungu Vațerica

ROMANIA

JUDEȚUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
www.primariabordeiverde.ro Tel./fax: 0239 696 088/0239696090
E-mail: primaria.bordeiverde@yahoo.com

HOTARAREA NR. 95
din 17.12.2019

privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2020

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila,intrunit in ședința ordinara
in data de 17.12.2019;
Ținând cont de:
Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde,inregistrat sub nr.6552 din
09.12./2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 6588 din 11.12.2019 întocmit de către compartimentul taxe

si impozite locale prin care se propune Consiliului local al comunei Bordei Verde stabilirea impozitelor, taxelor

și tarifelor locale pentru anul 2020,
Având în vedere dispozițiile art. 491, alin 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale,
care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele

respective se indexează anual, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile
oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor "Pentru indexarea impozitelor și taxelor
locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 4,6%”.
Indexarea cu indicele general al inflației Codul Fiscal obligă autoritățile locale să indexeze anual

impozitele și taxele cu indeicele comunicat de Ministerul finanțelor Publice.
Inflație pe 2018 aplicată pentru 2020:4,6%

Adoptarea unor noi taxe locale/speciale.

Având în vedere prevederile legale:

■

art. 20 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

■

Titlul IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

■

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

■

Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local înregistrat sub nr.6642

din 13.12.2019;

în temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 136, art. 139 alin.(1),

alin.(3), lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.-(1)Se stabilesc impozitele și taxele locale aplicabile pentru anul fiscal 2020. valorile acestora fiind

prevăzute in anexele la prezenta hotarare,care fac parte integranta din aceasta;

(2) Impozitele si taxele locale aplicabile pentru anul fiscal 2020 se Indexează cu rata inflației in
procent de 4,6%;

(3) Se stabilește taxa de 10 lei pentru eliberarea in regim de urgenta a Certificatelor de atestare
fiscala, persoanelor fizice si juridice

Art.2.-La nivelul comunei Bordei Verde se Stabilește o singura zona in intravilan si in extravilan,respectiv
zona A;

Art.3.-Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri,pe teren(intravilan si extravilan) si pe mijloace de

transport pe întregul an,pana la data de 31 martie.se acorda o bonificație in procent de 10%.
Art.4.-Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de către Primarul comunei pnn compartimentul financiar

contabil.taxe si impozite locale din cadrul aparatului de specialitate;

Art.S.-Prin grija secretarului general al UAT,prezenta hotarare se comunica in termenul legal Instituției
Prefectului-Judetul Braila,Primarului comunei,compartimentului financiar contabil taxe si impozite locale,cat si

tuturor celor interesați si se publica pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
Aurel Petrea

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARGENERAL UAT
Viorel Zoidila

JUDEȚUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
ANEXA NR. 1 LA HCL 95/17.12.2019

I__________________________________ CAP1 ȚOLUL 1 - C ODUL FISCAL - TITLUL IX - 1MPOZITEȘITAXE LOCALE________________________________
Valorile impozabile prevăzute la art. 457 alin. (2), impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei și caic se indexează/ajustează anual.
în condițiile art. .457 alin. (6.7.8)
(5) LEGEA 1\'R. 227/2015 privind Codul //.vcr/Z
__ _ CAPITOLUL II- IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

(1' ot v clădirile rezidențiale și c'ădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse de 0,1, asupra
valorii impozabile a clădirii.
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(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați. cu valoarea
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2. din tabelul următor:
(5) Persoane fizice
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată Ia clădiri, în cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsă. din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau
din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
D. Clădire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau
chimic

Valoarea impozabilă
- lei/m2 Cu instalații de apă, canalizare,
Fără instalații de apă, canalizare,
electricitate sau încălzire
electrice și încălzire (condiții
cumulativei
NIVELURILE
EXISTENTE,
IN ANUL 2019

NIVELURILE
APROBATE
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE
EXISTENTE
IN ANUL 2019

NIVELURILE
APROBATE
PENTRU ANUL
2020

1000

1046

600

628

300

314

200

209

200

209

175

183

125

131

75

78

j în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încW.ri amplasate la
subsol, la demisol și/sau la mansarda, utilizate ca locuință. în oricare dintre tipurile
de clădiri prevăzute la lit. A - D
F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol,
la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință. în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D
Art.457

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma
care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma
care s-ar aplica clădirii

(3) I.î cazul mie: ,!."Ji.i e.'.re are pereții exterior- din materiale diferite, pei'tr:: stabilirea valorii impozabile a clădirii sc identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea
impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
1 -) ‘rtiprafaț; v.vnsti »i’’ lef'Isuratc. a unei elâdi/i c
r -'in? prr însumarea supraft
r <?cții.:'i!.r tuturor ni dur"1 u clădirii, inclusiv ale balcoanelor 1 >giilo au ale
celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ea locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite
d) Dacă dim.i
k .;tci- ■.real. _:,'.ei clădc'" ta , d 11 cfsctiv r..'.surate pv .. nturul exteri. :. atunci -uprafeța construită desfa
.tă a clădirii se determină pr n.mulțirea
suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1.4.
(6) Valoarea intpczabi'ă a vlădicii sc ajustează î i funcție de rangul localității și zona în care . >te amplasată clădirea, prin ?nm'!l’,i’
alorii determinate conform aii (2)-(5)
cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul
localității
0
A
2,60
B
2.50
C
2.40
D
2,30

Rangul localității
1
2,50
2.40
2.30
2.20

II
2,40
2.30
2.20
2,10

III
2,30
2.20
2.10
2.00

IV
1,10
1.05
1.00
0.95

V
1.05
1.00
0.95
0.90

Având în vedere faptul că localitatea Bordei Verde este localitate de rangul IV. se vor aplica următorii coeficienți: Zona A : I.IO.iar pentru satele componente rangul V
Zona A 1,05.

(7) în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0.10.
(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1 )-(7). sc reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%. pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
b) cu 30%. pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de I ianuarie a anului fiscal de referință;
c) cu 10%. pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de I ianuarie a anului fiscal de referință.
(0) în cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel
în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de
rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau
extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile
construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientalc și funcționale a clădirii. Anul terminării se
actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executăm
lucrărilor.
2

♦

- -------------------------- •---------------------------------- ------------------------------------

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,5 /o asupra a oi ii care

poate fi:
.
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință,
b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință,
e
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 am anteriori anului de referința.
(3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin ap îcarea

unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
...
. ,
i
•__
(4) în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2/o asupra valoni impo
determinate conform art. 457.
NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2020

Cota aplicată asupra valorii
impozabila a clădirii (%)
0,2%

Cota aplicată asupra valorii
impozabila a clădirii (%)
0,2%

(2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri

1,3%

1,3%

(3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri

0.4%

0,4%

B. PERSOANE JURIDICE

Art.460
(1) Pentru clădirile rezidențiale aliate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădim întocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu stanoaraeie
de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.
5%
5%
(8) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii in
ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
Art.461 - (6) în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integralai sau paiția a aHolosu.țc,
precum și în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creșterea sau diminuarea impozitului, propnetaru areo îgația
epunao nou ec ara i
(
,ixj;r;
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respect.ve și datoreaza impozitul pe clădiri
determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
------------------- ---------Art. 462. - (1) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 3U septembrie, inc usiv.
bonificație
(2) Pentru pluta cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 mante a anulut respectiv, se acorda o bomltcație
de 10%, stabilită de consiliului local.
.
.
,
.
, „ ,.
. ..
, ...
(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de p___•_--------------------3

r

JL--;___ ._____________________________ _ ______
r4) In cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai i>^e clădiri amplasate pe raza aceleiași unități adin^trativ-teritoriale. prevederile alin. (2) și (3) se relera la
impozitul pe clădiri cumulat.

5) Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosință.
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WjtFoLUL
A.

III - IMPOZITUL ȘI TAXA Pl.REN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

Art. 465.
('■' fi c cil unm teren amplasat î't,
'lan. înregistrat în ‘Xgist'"4 g-icol la categoria dc fo'i-.ință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol
I
î i sli? categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Zona în
NIVELURI!.E EX1STENTE
NIVELURILE APROBATE
cadrul
IN ANUL 2019
PENTRU ANUL 2020
localității
Nivelul impozitului, aferent localității de rang
Nivelul impozitului, aferent localității de rang
IV
V
IV
V
A
1400
1200
1464
1255

B. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILANORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII

Art. 465.
(3) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registru! agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește
400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută Ia alin. (4). iar acest rezultat se
înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:
Nr.
Zona
NIVELUL
crt.
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Categoria
de folosință
Nivel existent
Nivel propus
Nivel propus
Nivel existent
Nivel existent Nivel propus Nivel existent
Nivel
in anul 2019
pentru anul
pentru anul
in anul 2019
propus pentru
in anul 2019
in anul 2019
pentru anul
2020
2020
anul 2020
2020
1
Teren arabil
16
28
29
21
22
19
20
15
2
Pășune
14
21
22
19
20
15
16
13
3
Fâneață
14
21
22
19
20
15
16
13
4
Vie
20
46
48
19
29
35
37
28
5

I
5.00
II
4,00
III
3.00
IV
1.10
V
1.00
Având în vedere faptul ca loc. Bordei Verde este o localitate de rangul IV, coeficientul dc corecție care va fi aplicat este 1,10, iar localitățile componente
fiind de rangul V se va aplica 1,0.
Art. 465.
, (6) Ca excepție dc la pic vederile alin. (2) (5). în cazul conți ibuabi Iilor pci soanc jui idicx. pentru terenul amplasat în intra\ ilan. înregistrat in registrul agricol la altă categorie
j de folosință decât c.a de terenuri cu construcții, ir.ipozi-ul'ta.xa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele
| condiții:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate <n evidența contabilă, pen’ru amil fiscal respectix. venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit A)
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C.

IMPOZITvWtAXÂ pe terenurile amplasate in^ctravilan

(7) l i cazul unui teren amplasat în extrav ilan. impozitul/taxa pe teren sc stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimata în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzutăi_îni următorul tabel. înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):
NIVELURILE APROBATE
NIVELURILE EXISTEN 1 L IN
Categoria de folosință
PENTRU ANUL 2020
ANUL
2019
1. Teren cu construcții
31
30

2. Arabil

50

52

3. Pășune

28

29

4. Fâneață

27

28

5. Vie pe rod. alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

52

54

5.1 Vie până la intrarea pe rod

X

X

6. Livada pe rod. alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

55

57

6.1 Livada până la intrarea pe rod

X

X

7. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

15

16

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

X

8. Peren cu apă. altul decât cel eu amenajări piscicole

6

6

8.1. Teren cu amenajări piscicole

34

35

9. Drumuri și căi ferate

X

X

10. Teren neproductiv

X

X

(8) înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință
se pot face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau. în lipsa acestuia, a unui membru major al
gospodăriei. Procedura de înregistrare și categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

NOTA :
In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha. cu suma corespunzătoare prevăzută în
tabelul de mai sus, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) astfel :
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na în cadrul
localității

A
B
C
I)

0
2.60
2.50
2.40
2.30
•A

*

Rangul localității
1
2.50
2.40
2.30
2.20
I

II
2.40
2.30
2.20
2.10
Li,!., t

III
2.30
2.20
2.10
2.00

IV
1.10
1.05
1.00
0.95

că Le 1 •« . '

V
1 .05
1.00
0.95
0.90
.1

. . V. .

. . .

.spv.lt.»

i

. u liipGi.'. I1C

,10 si 1,05.
I
A.t. !66 u) Impozit u!; c t- . r. . . le datei a; p.. ui îniicgul an fr-.al de pc:a,v.:.\i cmc arc în proprietate terenul la data de 3 ’ decembrie a anului fiscal anterior.
I D ’ - r r.zu•1 t
i; ::
1, : prcp’i.t:!. ccJ.:’.r. . obligația s.' depună o nouă declarație de i r; unere la < rgar.it! fiscal loca! în a cărții rază teritorială
• • r î” r-rri:'
de competență se află terenul. în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de I ianuarie a anului următor.

Art. 467.
(1) Impozitul pc teren se plătește anual în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata ev anticipație a impozitului
impoz
pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se
ț10%. stabilită
acordă o bonific ițic d 10%,
con^liului local. (?) Impo/itui pe teren, datorat aceluiași buget local d< către contribuabili, persoane fizice și
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
(4) în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale. prevederile alin. (2) și
(3) se referă la impozitul pe teren cumulat.
(5) Faxi: pe teren se plătește lunar, pâ’ ' ' t da-a de 25 a lunii următoare ficcăici luni din perioada d< valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de
concesiune. închiriere, administrare ori folosință.
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i
I
t

tf
CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
J A:t.-179. (!) Impozitul p? mijloacele dc transjx. 1 -e calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(_) Cc.zi:,
j t.rmăioarck auio.th. .uk. impozitul pe mijlocul d< : ansport... calculează în funvjic .k vdpacltalca cilindrică «. acv tuia, ptiu înmulțirea fiecărei
grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta eu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică
valoarea impozitului
- lei/200 cm' sau fracțiune ............ !\!SH\!|
IN ANI 1.2019

Mijloc de transport

8
9
18
72
144
290
24

1. Mot .re’e. scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv
2.Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc și 2000 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc și 2600 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc și 3000 cm3 inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică dc peste 3.001 cmc
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone.
[ 9. 1 ractoare înmatriculate

Art.470 alin.(7)

NIVELURILE APROBAU
PENTRU ANUL 2020

U)

18

. .

8
9
19
75
150
303
25
. 31 _______□
_§

Remorci , sermireniorci sau rulote
-lei-

Impozit
Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE EXISTENTE
IN ANUL 2019
9

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2020
9

Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

35

Peste 3 tone, dar nu mai mult dc 5 tone

52

54

Peste 5 tone

64

67

Până la o tona, inclusiv

9

f (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual. în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul dc transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv. I
S'? *’<
!'• o bonificație de 10% iiich sh. stabilită de consiliului lo> d. (3) Impozitul anual pe mijloci I de transport, datorat acelui- și buget local de către contribuabili,
tv:«a * •fi
mi j • ■' !

i J juridice

'. ,•">.* ’

’,A '■ i ' ■-'m-h

se plă* șt ? integ

' •* * '• primul terii’

în cazul în care s.mtribi ih'litl deține în propriet t

• i mult

'

transport pento r.<re ’ p<-z'tu’ este datorat buget,|l|,i Io a! al aceleiași unități af.'minis’rat'v-^'ritoriale. suma de 50 toi se referă la impozitul pe mijlocul de !
transport cumulat al acestora.

i
II. Vehicule înregistrate
Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică
Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică <4.800 cm'
Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică > 4.800 cm'
Vehicule Iară capacitate cilindrică
evidențiată

Lei/200cnî'

5
63
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r

Alte impozite si taxe loeale

«iahi'este i t urmatoar<4 ' limit» onform art. 474 alin I Cod fiscal :
Pana la 150 nip - 6 lei
intre 151 - 250 mp - 7 lei
intre 251 - 500 mp - 9 lei
intre 501 - 750 mp - 12 lei
intre 751 - 1000 mp - 14 lei
peste 1000 rap- 14 lei + 0.01 lei/mp pentru fiecare mp ce depășește 1000 mp .
■■
in csa studii! g felini
idicari’or topcgrafcc. exploatărilor dc ca.km, balastieril .
i intru c'i'e:
.gaze si pi'.toi t r
i altor exploatai istabil .ic la suma 17 k i/nq,, •.onform ari 474. alin. 10 Cod f scai.
nr1 ■ , . .1 ; <HU. .1 <t ‘
*i ■ (. ‘ i
da atici de construiri, pentru
eseuri. Io . < . <
, spate Ic expunere. situat*. |~c caile si m spatiile publice, precum si
pCiitl u ..mplasarca corp.
stabilește la suma de 9 'ei pentru flecare mp de suprafața ocupata de
Si .1 panourilor de ;/lsaj a firm.lor si reclamelor
construcție conform art. 474 alin. 14 Cod fiscal.
Tm pe itru eliberarea autorizației pentru racorduri si branșamente Iu rețelele publice de apa. energic electrica, telefonie, televiziune prin cablu se
stabilește la suma de 12 lei pentru fiecare racord . conform art. 474. alin. 15 . Cod f iscal .
Tăxa pentru avizarea certificatului de urbanism de calic comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de către primari se stabilește in suma de 161ei
,conform ari. 474. alin. 4 Cod fiscal .
' axa pentru clibciare cert’ficatului d.- lomer.clutuia stradala si adresa. >e stabilește la suma de 10 Ici. conform art. 474. alin. 16 . Cod fiscal .
l axa pentru eliberarea unei autorizații pentru deslasurarea unei activitati economice se stabilește la suma de 17 lei. conform art. 474. aim. I . Cod
fiscal .
Taxa pentru eliberarea autorizației de construcție pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0.5% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcții.Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alic construcții decât cele menționate este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilește la suma de
60 lei (atestat 40 lei.carnet de comercializare 20 lei) conform art. 475. alin. 2 . Cod fiscal .
pr n’rii el:her:n.';. c. ■'îfVfrttihii de urbanist-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

• I

1 •

I

1

1

1 .

. —

Art. 175 alin 3. Persoanele a căror activ itate se încadrează în grupele 561 Restaurante. 563 - Baruri și alte activ ități de servire a băuturilor și 932 Alte activități recreative
și distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN. actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, orașului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativteritorială sc desfășoară activitatea o taxă pentru eliberarea/v izarca anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică. în funcție de suprafața aferentă
activităților respective. în sumă de:
a) 837 lei. pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv;
b) 4184 lei pentru o suprafață mai mare de 500 m2.

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se stabilește in procent de 3 % din valoarea serviciilor de de reclama si publicitate . conform art. 477,
alin. 5 Cod fiscal.
11

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si public £te :
a) , in cazul unui alls situat in locul in care persoana derulează o activitate economica se stabilește la suma de 33 lei /mp sau fracțiune dc
mp de alls . conform ari. 478.alin. 2. lit. A . Cod fiscal .
b) in? •••* r'« rm alt panou aG aj • ir dura deafisajp» it-'1 melama si publicitate se sinhikste hi suma <le 24 lei'innsm. fracțiune
de mp de alls, conform art.478. alin. 2 . lit. B din Codul fiscal ..
. Art. 481.
(’} !’■’;?
pe spectacole s? calc 'rază prin aplicarea cotei de imp??'* I? sama încasată din \ânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.
(?) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:
' ■ ?0'. *:> . /..! unui „pecia-- I 4e 'e:i. d exemplu o pksă de • ■ :i ■ 1 a’et. operă, operetă, e. acer! filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
mem -‘ograf vn spcctaco’ de circ -iii orice competiție sportixă internă sau internațională:
b) de 3% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. A).
I i ci pentru eliberare a mai mult de 2 acte de stare cixilă se stabilește la suma dc 1 “'ll Ici.
I axele speciale . conform art. 484 se stabilesc in următoarele limite :
a) taxa închiriere cămin cultural 220 lei/zi Iară încălzire și 280 lei/zi cu încălzire.
b) taxa oficiere căsătorie in zilele nelucratoare 55 lei ;
c) taxa larg :
1. vanzarea la taraba 50 lei :
2. vanzarea din mijlocul de transport 100 lei :
d) taxa copii xerox 0.5 lei/pag .
e) închiriere spațiu cu extindere - zonă deservire extinsă - 300 lei.
Art.20 I axa de salubrizare se stabilește la suma de 4 lei/luna/persoana.
Taxa eliberare certificat fiscal la urgenta 10 lei

Art. 486
(-1) Ta.u» pentru îndeplinirea proccdui ii Jc divorț pe cale administrativă este în cuantum de 1000 Ici. I'axa se face venit la bugetul local.
(5) Pentru eliberai ea dc copii heliograficc de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, consiliul local stabilește o taxă de 28 lei.
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ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILII L LOCAL
www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090
E-mail: primaria.bot dciverde a \ ahoo.iom

HOTARAREA NR. 96
din 17.12.2019
Privind:stabilirea plafoanelor si renunțarea sau anularea creanțelor fiscale mai mici de 40
Iei aflate în sold la data de 31 decembrie a anului;
Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila,întrunit in ședința ordinara in
data de 17.12.2019;
Având in vedere prevederile:
- art.266,alin.6 din Legea nr.207/2015. privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
- art.96 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.cu modificările si
completările ulterioare;
- Legii nr.500/2002. privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum
și ale Legii nr.273/2006. privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Luând act de :
- referatul de aprobare al primarului comunei Bordei Verde, în calitatea sa de initiator,înregistrat
sub nr.6577/10.12.2019 ;
- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul tie resort, din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.înregistrat sub nr.6558/10.12.2019;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bordei Verde;
în temeiul prevederilor art. 139,alin.(l),art.l96,alin.(l),lit.(a),art.l40,alin.(l) si
art.243,alin.(l),lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE
Art.l. (l)Plafonul creanțelor fiscal locale la care se poate renunța se stabilește in cuantum de
20 lei.
(2) In cazul creanțelor fiscale locale mai mici de plafonul stabilit potrivit
alin. 1,compartimentul de impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
renunța la stabilirea acestora si nu va emite decizie de impunere,ins ava fi menținută in evidenta
fiscala baza de impozitare a acestora;
(3) In situația in care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscal
principale,plafonul de 20 lei se aplica totalului acestor creanțe.
Art.2. (1) Plafonul creanțelor fiscal locale care pot fi anulate se stabilesc in cuantum de 40
lei.
(2) Prevederile alin. 1 se aplica totalului creanțelor fiscale locale datorate si neachitate
de debitori aflate in sold la data de 31 decembrie a anului,ca urmare a încetării existentei bunurilor
impozabile.

(3) Prevederile alin. 1 nu se aplica in cazul contribuabililor activi.cu ramasite sub
cuantumul de 40 lei.
Ari.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hota rari se insarcineaza primarul comunei.prin
compartimentul financiar contabil.taxe si impozite locale;
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu! Primăriei
comunei Bordei Verde si se comunica in termenul legal prin grija secretarului general UAT,
Instituției Prefectului județul Braila.Primarului comunei.compartimentului financiar contabil.taxe
si impozite locale,cat si tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
Aure! Petrey

CONTRASEM N EAZA,
SECRETAR GENERAL HAT
Viorel Zodila

ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090
E-mail: primaria.bordeiverde@yahoo.com

HOTARAREA NR. 97

din 17.12.2019

„ privind Taxa de Habitat pentru Persoanele Fizice începând cu anul 2020"
Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila,intrunit in ședința
ordinara Ia data de 17.12.2019;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde, înregistrată la nr. 6582
din 10.12.2019;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat la nr. 6583 din
10.12.2019 ;
- Contractului de delegare prestări servicii a gestiunii activității de colectare selectiva
a desurilor și transport deșeuri nr.257/21.01.2019 ;
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei
Verde;
- Prevederile OUG nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.211/201 1
privind regimul deșeurilor; a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje ; OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru
mediu,aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.31/2019;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților;
- Prevederile art. 30,alin 1.2 si 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 484,Capitolul IX-Taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal,cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificările si
completările ulterioare;ransparenta decizionala in administrația publica, republicata.
- Prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administrația publica, republicata.

Prevederile art. 129,alin. 1,alin.2,lit.d,alin. 7,lit.n si s din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;

A

In temeiul prevederilor art.l96,alin.l,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrative;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se instituie taxa de habitat pentru persoanele fizice de pe raza administrativ
teritorială a comunei Bordei Verde, pentru colectarea selectiva, transportul și depozitarea
deșeurilor menajere în cuantum de 4 lei/luna/pcrsoană ;

Art. 2. Autoritățile administrației publice locale au obligația să achite operatorilor sumele
convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează în beneficiul întregii
comunități.
Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind condițiile de stabilire și încasare a taxei de habitat
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modelul Declarației privind taxa de habitat pentru persoanele fizice si a
Deciziei de impunere conform anexelor nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 5. Responsabilitatea impunerii, constatării, urmăririi si încasării contravalorii taxei de
habitat, revine Compartimentului de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei
Bordei Verde;
Art. 6. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2020,data de la care
isi inceteaza aplicabilitatea prevederile oricărui document adoptat in acest sens;

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului - Județul
Braila, Primarului comunei, compartimentului taxe si impozite locale cat si celor interesați
prin afișare la sediul instituției.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
Aurel Petrea - -

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general UAT
VioreiZc/dila

ROMANIA
JUDETLL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
www.priniariabordeiverde.ro 1 el./Fax: 0239 696 088/0239696090
E-mail: primaria.bordeiverde@yahoo.coni

HOTARAREA NR. 98
din.17.12.2019

privind aprobarea "Planului operativ de acțiune pe timpul iernii
2019-2020" pentru combaterea inzapezirii,poleiului si a ghetii pe
drumurile de interes local aflate in administrarea Consiliului Local
Bordei Verde
Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila,întrunit in
ședința ordinara in data de 17.12.2019;
Având în vedere:
- Planul operativ de acțiune în timpul iernii întocmit de șef SVSU Turbatu Emil;

- Referatul de aprobare nr.6584 din 10.12.2019 înaintat de Rotaru Dumitru, primar al comunei
Bordei Verde, în calitate de inițiator.
- Raportul de specialitate intocmit de serviul de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,inregistrat sub nr.6585/10.12.2019;
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei
Verde,inregistrat sub nr.6645/13.12.2019;
- prevederile art.27,lit.c si art.59,alin.3 din Legea nr.481/2004 privind protecția civila;
- prevederile art.4 si art. 14,lit.c din Anexa la Ordinul MDRAP nr.2170/2013 pentru aprobarea
reglementarii tehnice„Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
publice”;
Conform prevederilor: art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, republicată. Ordinului ministrului
administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 27'68/2012 pentru
aprobarea Procedurii privind gestionarea efectelor produse de fenomene meteorologice
periculoase care pot afecta desfășurarea normală a traficului rutier și siguranța participanților pc
drumurile publice;
Hotararea nr. 16/21.11.2019 privind Planul de masuri al Comitetului Județean pentru Situații
de Urgenta Braila;
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1 ),Alin.(2),lit.d,alin.(7),lit.h si ni, (14),
art.l36,alin.(l),art,139,alin.(3),lit.a si art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.
57 /2019 privind Codul Administrativ :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă ’'Planul operativ de acțiune pe timpul iernii 2019-2020” prev ăzut în
Anexa 1 ,parte componenta la prezenta,pentru combaterea inzapezirii.poleiului si a ghetii pe
drumurile de interes local aflate in administrarea Consiliului Local Bordei Verde :
Art.2. Pentru urmărirea realizării Planului Operativ de acțiune se constituie Comandamentul
local,conform Anexei 2 parte integranta din prezenta hotarare;
Art.3. Realizarea lucrărilor de dezapezire se va realiza cu utilajele proprii din dotarea UATcomuna Bordei Verde ;
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul . viccprimarul
comunei Bordei Verde și șeful Compartimentului SVSU din cadrul Primăriei comunei Bordei
Verde.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică in termenul legal Instituției Prefectului județul Braila și
autorităților interesate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general UAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
Aurel Petrea___

CONTRASEMNEAZĂ ,
„
*
z .., .
Secretar general VA
Vipre^^dila

ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090
E-mail: primaria.bordeiverde@yahoo.com
HOT ARAREA NR. 99
din 17.12.2019

Privind: aprobarea alocării sumei de 25.000 lei. pentru activitatile desfășurate cu ocazia
sărbătorilor de iama ,serbarea Pontului de Crăciun, si promovarea obiceiurilor locale in anul
2019;
Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila intrunit in ședința ordinara in
data de 17.12.2019;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr.6595/11.12.2019, prezentat de d-nul. Rotaru Dumitru, primarul
comunei Bordei Verde, și proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local:
-Referatul de specialitate nr.6601/11.12.2019. prezentat de compartimentul financiar contabil:
-Raportul de avizare al comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre :
-Protocolul încheiat intre Parohia Bordei Verde si Primărie:
în conformitate cu:
- prevederile art,76.alin.4,art. 142,lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile HCL nr.23/17.04.2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019:
- prevederile HCL nr.79 din 22.10.2019 privind aprobarea Programului acțiuni si manifestări
cultural artistice.sportive.sociale si educative care se desfasoara in comuna Bordei Verde,in anul
2019-2020;
- prevederile art.67.alin. 1 din Legea nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și
completările ulterioare ; Legea nr.500/2002 privind finanțele publice,cu modificările si
completările ulterioare:
- prevederile Legii nr.98/2016.privind achizițiile publice.actualizata;
- prevederile Legii nr.52/2003 - privind transparenta decizîonala in administrația
publica,republicata;
în temeiul prevederilor art.l29,alin.l,alin.2,lit.d.alin.4,iit.a,alin.7,lit.a,d si e,art. 136,alin.I,
art.l39,alin.3,lit.a si art. 196,alin.IJit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRÂRE;
Art.l.Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei .pentru activitatile desfășurate cu ocazia
sărbătorilor de iama,serbarea Pomului de Crăciun si promovarea obiceiurilor locale in anul 2019;
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcincaza primarul comunei prin
compartimentul financiar contabil;
Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată in termenul legal. Instituției Prefectului Judetulțului
Braila. pentru controlul de legalitate. Primarului comunei, Compartimentului contabilitate .cat si
celor interesați si va fi făcută publica prin afișare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
CONTRASEMNEAZĂ,
AurMPfttrea
.
SECRETAR
NERAL UAT
VioixJ Zodila

ROMANIA
.JUDEȚUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090
E-mail: primaria.bordeiverde(5)yahoo.com

HOTARAREA NR. 100
din 17.12.2019

privind: avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității
de colectare și transport a deșeurilor municipale in Județul Braila si activitatii de maturat, spalat,
stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management
integrat al deșeurilor” in județul Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota
documentele menționate si mandatarea Asociației pentru derularea procedurii de atribuire
publica a contractului

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila,intrunit in ședința ordinara in data de
17.12.2019;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei .înregistrat sub nr.6598/11 12.2019 ;
-Adresa nr. 563/03.12.2019 din partea Asociației de Dezvoltare Intercomumtara “ECO DUNAREA”
BRAILA, privind necesitatea adoptării acestei hotarari;
-Hotararea Consiliului Local al Comunei Bordei Verde, nr 34/11.09.2008, privind aprobarea
asocierii Comunei Bordei Verde, prin Consiliul Local al Comunei Bordei Verde, cu Județul Braila si unitățile
administrativ-teritoriale de pe raza Județului Braila, in vederea constituirii Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila;

-Documentul de Poziție privind modul de implementare al Proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în județul Brăila” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA”
Brăila, aprobat prin HCL al Comunei Bordei Verde, nr. 54/29.08.2011, cu modificările si completările
ulterioare;
-Prevederile art. 16 alin.(3), lit. c), lit. e). si lit. o) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara
“ECO DUNAREA” Braila;
-Prevederile art. 2 lit. e), art. 8 alin. (3) lit. d, dA 1, dA2, art.10 alin. (5), art. 22 alin.(4) si art. 30 alin.(1)
si (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- Prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurile din
ambalaje;
- Prevederile Legii nr. 101/2006 a salubrizării cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii achizițiilor publice nr. 98/2016:
- Conform
administrative

art. 129

alin. (1) lit. b si d. alin. (7) lit. n), art. 132 din OUG 57/2019 privind Codul

Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde,inregistrat
sub nr.6647/13.12.2019;

în temeiul

art. 139

alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul

administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1
a) Avizează Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Braila cu Indicatorii de performanta,
conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare;
b) Aproba Studiul de Oportunitate pentru delegarea activitatilor specifice de salubrizare care fac
obiectul SMID din Județul Braila si pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai
publice in Municipiul Braila' conform Anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare și Gestiunea
delegata, ca modalitate de gestiune a activitatilor specifice de salubrizare in județul Braila;
c) Avizează Documentația de atribuire privind “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport
a deșeurilor municipale în județul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai
publice in municipiul Braila", (respectiv Studiul de Fundamentare, Fisa de date, Caietul de sarcini,
Contractul si Formularele), conform Anexei 3 la prezenta Hotarare

Art.2

Acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Comunei Bordei Verde, domnului
Primar Dumitru Rotaru, ca în numele și pentru Comuna Bordei Verde, să voteze pentru aprobarea în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila a următoarelor:

a)

Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Braila cu Indicatorii de performanta, conform
Anexei 1;

b) Studiul de Oportunitate pentru delegarea activităților specifice de salubrizare care fac obiectul
SMID din Județul Brăila și pentru activitatea de maturat, spalat. stropit si intretinere cai publice in
Municipiul Brăila” conform Anexei 2;
c)

Documentația de atribuire privind “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport a
deșeurilor municipale în județul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice
in municipiul Braila”, conform Anexei 3;

d) Modificările contractuale ulterioare semnării contractului;
e) Actul Adițional nr.3 cu privire la modificarea Documentului de poziție conform Anexei
integranta din prezenta Hotarare.

4, parte

Art.3

Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, prin
Președintele Asociației, Aparatul Tehnic si Comisia de evaluare, pentru :

a) Derularea procedurii de achiziție publica aferentă atribuirii „Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat,
stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila,” (publicarea documentației de atribuire, a anunțului de
participare, elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanți, efectuarea modificărilor
necesare în Fișa de Date a Achiziției, după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului achiziției publice,
elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de achiziție și orice alte documente necesare derulării și
finalizării procedurii de achiziție);
b) Modificarea documentației de atribuire, generate de modificări legislative, solicitări ale diferitelor
autorități de reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori economici.

c) Semnarea „Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor
municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul
Brăila” de către Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila în numele
si pe seama UAT Comuna Bordei Verde.

Art.4

Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila pentru
incheierea protocoalelor de colaborare cu OIREP-urile in numele si pe seama Unităților Administrativ
Teritoriale membre ADI „ECO DUNAREA” Braila.

Art.5

r

Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de către reprezentantul legal, prin participarea la

Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA

Braila.

Art.6

Prin grija secretarului general al UAT Bordei Verde ,prezenta Hotarare va fi comunicata in
termenul legal Instituției Prefectului Județul Braila Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “ECO
DUNAREA” Braila cat si altor instituții interesate si se face publica prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Aurel Petrea

t

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL UAT
Viorel

ROMÂNI A

JUDEȚULBRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE \ NR.101
din 17.12.2019
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit
infracțiuni, sau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă
neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecata

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila,întrunit in ședința ordinara in data de
17.12.2019;

AVAND IN VEDERE.
Referatul de aprobare al Primarului inregistrat sub nr.6607 din 11.12.2019 prin care propune stabilirea
domeniilor serviciilor publice și locul în care contraveninții vor presta activități in folosul comunității
precum și Proiectul Regulamentului privind prestarea de către contravenienți de activități in folosul
comunității
Raportul de specialitate al compartimentului dc resort,inregistrat sub nr. 6609 din 11.12.2019;
Avizul comisiilor dc specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde.inregistrat sub
nr.6648/13.12.2019 ;
In conformitate cu prevederile:
-art. 129,alin.l din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
-art.2 și art. 16 din O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activitati in folosul
comunității, cu modificările și completările ulterioare;
-art.5, lit.c) și art.9 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
-Legii nr.286/2009-Codul Penal, referitoare la regimul uridic al obligației de a presta muncă neremunerată
în folosul comunității de către persoanele care au săvârșit infracțiuni și au fost sancționate într-una dintre
următoarele modalități neprivative de libertate: înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu muncă în folosul
comunității (art.64). Amânarea aplicării pedepsei |art.85, alin.(2), lit.b)] și Suspendarea sub supraveghere a
executării pedepsei [art.93 alin.(3)|:
-Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal:
- Codului de procedură penală aprobat prin Legea nr. 135/2010;
- Legii nr.252/2013 de organizare și funcționare a serviciilor de probațiune;
- H.G nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind
organizarea si functionarea sistemului de probațiune;
Z/j
temeiul prevederilor art. 129,alin. l,alin.2, lit.b, c si d,art.l36,alin.3,lit.a,alin.8,lit.a-d si
alin.10,art.139,alin. 1,art. 196,alin. I,lit.a din OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ;
HOTĂRÂRE:

w
Art.l. Consiliul local al comunei Bordei Verde aproba domeniile serviciilor publice și locurile în
fcare persoanele care au săvârșit infracțiuni, sau persoanele care au fost sancționate contravențional și care
vor presta activități în folosul comunității, după cum urmează:
1. Activități de curățenie și întreținere spații verzi în școli, grădinițe,cămine culturale, primărie și în jurul
acestora;
2. Lucrări de întreținere și curățenie la baza sportivă și sala de sport:
3. Colectarea selectivă a gunoiului de pe văii, acostamente. îndepărtarea resturilor vegetale și strângerea
acestora, tăiat iarba, spini,
4.Spargerea lemnelor si stocarea lor la școală și primărie, grădiniță:
5. Decolmatarea șanțurilor, rigolelor și canalelor de preluare a apelor pluv iale din domeniul public si privat
din comuna Bordei Verde ;
6. Lucrări de întreținere acostamentului pe lungimea drumurilor comunale și județene, aliate pe raza
comunei Bordei Verde ;
7. Plantarea florilor, arborilor ornamentali.săpat și udai plante ornamentale, săpat cu easnia pentru plantat
flori, plivit flori, măturat alei din parcuri, văruit pomi și borduri, vopsit bănci, gard sau coșuri de gunoi.
8. Lucrări de salubrizare, colectarea selectivă a gunoiului, de pe străzile comunale, peturi, mase plastice,
cartoane, hârtii.
Art.2. Consiliul local al comunei Bordei Verde aprobă Regulamentul privind prestarea de către
contravenienți de activități în folosul comunității . conform anexei nr. 1. anexă care face parte integranta din
prezenta hotărâre.
Art.3.Programul de muncă precum și normele privind executarea de activități in folosul comunității
sunt cele stabilite potrivit legii și Regulamentului privind prestarea de către contravenienți de activități în
folosul comunității.
Ait.4. Contravaloarea unei ore de muncă în folosul comunității se stabilește după următoarea
formulă: salariul minim brut pe țară/numărul de orc pentru un program complet de luciu, stabilite prin actele
normative în vigoare la data transformării amenzii contravenționale in prestarea unor servicii în folosul
comunității.
Art.5. Pe baza copiei dispozitivului hotărâiii judecătorești privind sancțiunea prestării unei
sancțiunii, Compartimentul taxe și impozite va opera stingerea obligațiilor fiscale, reprezentând amenzile
pentru care contravenient ii au prestat activități în folosu comunității.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică in termenul legal .Instituția Prefectului Județului
Braila,Primarului comunei .compartimentului taxe si impozite locale din cadrul Primăriei.cat si celor
interesați si se aftseaza la sediul instituției :

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
Aurel Pefmr.

CONTRASEMNEAZĂ^
Secretar gtuieK^I UAT,
Viorel fcodila

Anexa nr.l
la HCL nr. 101 din 17.12. 2019

REGULAMENT
privind prestarea de către contravenient de activități în folosul comunității

CAPITOLUL I. Dispoziții generale_______ ___
___ ___________ ________________________ _____
Art.l Dispozițiile prezentului regulament se aplică tuturor contravenienților. persoane fizice, cu
domiciliul pe raza comunei Bordei Verde, pentru care instanța de judecată a dispus prestarea unei activități
în folosul comunității, ținând seama de aptitudinile fizice și psihice, precum și dc nivelul pregătirii
profesionale, de la caz la caz.
Art.2 La stabilirea conținutului activității în folosul comunității aplicate de către instanța de judecată
care urmează să fie prestată de către contravenient se va avea în vedere pregătirea profesională și starea
sănătății acestuia, fiind exceptată prestarea de activități în locuri cu grad ridicat dc risc în prestarea activ ității
sau care, prin natura lor, pot pricinui suferințe fizice sau pot produce daune sănătății persoanei.___________
CAPITOLUL II -Domeniile în care se poate presta activității în folosul com unității________________
Art.3. Activitatea în folosul comunității se va presta sub indrumarea primarului, viceprimarului comunei,
Bordei Verde, județul Braila, sau de persoana împuternicită dc către primar prin dispoziție, cu sprijinul
postului de poliție al comunei Bordei Verde, după cum urmează:
1. Activități de curățenie și întreținere spații verzi în școli, grădinița,cămin cultural primărie și în jurul
acestora;
2. Lucrări de întreținere și curățenie la baza sportivă și sala dc sport;
3. Colectarea selectivă a gunoiului de pe văii, acostamente, îndepărtarea resturilor vegetale și strângerea
acestora, tăiat iarba, spini.
4.Spargerea lemnelor si stocarea lor la școală, primărie, grădiniță, și alte instituții
5. Decolmatarea șanțurilor, rigolelor și canalelor de preluare a apelor pluviale din domeniul public si privat
din comuna Bordei Verde ;
6. Lucrări de întreținere acostamentului pe lungimea drumurilor comunale și județene, aliate pe raza comunei
Bordei Verde;
7Plantarea florilor,arborilor ornamentali, săpat și udat plante ornamentale, săpat cu casma pentru plantat
flori, plivit flori, măturat alei din parc, văruit pomi și borduri, vopsit bănci, gard sau coșuri de gunoi.
8. Lucrări de salubrizare, colectarea selectivă a gunoiului, de pe străzile comunale, peturi. mase plastice.
cartoane, hârtii.__________________________________________________________ __________________
CAPITOLUL III Executarea sancțiunii contravenționale a prestării unei activități in folosul comunității.
Drepturi yz obligații__________________________________________________
__________________
Art.4. Prestarea unei activități în folosul comunității se dispune de către primar în executarea
mandatului emis și comunicat de instanța de judecată împreună cu dispozitivul hotărârii Primarul poate
împuternici viceprimarul sau o persoana desemnata prin dispoziție cu supravegherea executării activ itatii
respective de către contravenient.
,
Art.5. Contravenienții obligați la prestarea unei activități în folosul comunității prin mandatele de
executare vor fi invitați la sediul Primăriei comunei Bordei Verde, județul Braila. în vederea executării
mandatului.

'
Art.6. (1) în executarea mandatului, primarul comunei Bordei Verde, stabilește . conținutul activității
ce urmează să fie prestată de către contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea, precum și
programul de lucru.
(2) Identificarea locațiilor de desfășurare a activităților precum și evaluarea calitativă a lucrărilor efectuate
se vor efectua de către viceprimarul comunei.
(3) Contravenientul va semna un angajament prin care va lua cunoștință despre conținutul mandatului
precum și de programul de lucru în vederea executării numărului de ore de muncă în folosul comunității
stabilit de către instanța de judecată.
(4) Viceprimarul comunei sau persoana împuternicita au obligația să comunice Primarului comunei situațiile
aparute pe parcursul efectuării muncii de cârc contravenienți precum și confirmarea executării mandatului.
Art.7. (1) Viceprimarul comunei, va efectua instructajul individual privind securitatea și sănătatea în
muncă și P.S.I. iar persoana împuternicita va ține evidența orelor de muncă prestate.
(2) Uneltele și echipamentul de protecție necesare in vederea deslășurării activităților, va fi asigurată de
către contravenient.
Art.8. (1) Sancțiunea prestării unei activități in folosul comunității se execută . pe o durată cuprinsă
între 50 de ore și 300 de ore. de maximum 3 ore/zi. iar n zilele nelucrătoare 6-8 ore/zi, în condițiile în care
este posibilă supravegherea activității contravenientului
(2) în cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii,
cu asigurarea supravegherii activității acestuia, durata maximă dc lucru nu poate depăși 8 ore/zi.
Art.9. Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se asigură
prin persoane împuternicite în acest sens.
Art. 10. Primarul comunei Bordei Verde prin persoana imputernicila. va comunica instanței emitente
a mandatului de executare a sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității dala începerii executării,
întreruperea executării sau / și refuzul de a executa mandatul.
Art.ll. (1) în cazul neprezentării de trei ori succesiv, nemotivat a persoanei obligate a executa
sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se consideră întreruptă executarea sancțiunii și se va
comunica în scris judecătoriei.
(2) Se consideră absență motivată, aceea întemeiată pe considerente medicale și justificată cu
acte doveditoare.
Art. 12. Viceprimarul comunei prin persoana imputemicita va păstra ev idența mandatelor executate,
a celor aflate în executare precum și a celor neexecutate._____________________________________________
CAPITOLUL IV. Executarea sancțiunii contravenționale a prestării unei activități în folosul
comunității în cazul minorului
______________
___________
Art.13. Prestarea de activități în folosul comunității poate fi efectuată de către minorii cu vârsta
cuprinsă între 16 și 18 ani.
Art. 14.(1) Minorul nu poate 11 obligat la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este
susceptibilă să îi afecteze educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale,
morale sau sociale.
(2) Dispozițiile art. 6 și 7 se aplică în mod corespunzător.
Art.lS.(l) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se executa după programul școlar
al contravenientului, maxim 3 ore/zi. iar în zilele nelucrătoare 6 ore/zi. in condițiile în care este posibilă
supravegherea activității contravenientului.
(2) în cazul în care contravenientul minor are posibilitatea să execute sancțiunea in fiecare zi din cursul
săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a supravegherii acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăși
6 ore/zi.
CAPITOLUL V. Sancțiuni_______________________________________
____________________
Art. 16. Primarul comunei Bordei Verde, prin intermediul viceprimarului poate cere instanței de
judecată înlocuirea sancțiunii cu aceea a amenzii. în cazul în care contravenientul cu rea voință nu se prezintă
în vederea executării sancțiunii, în condițiile art. 21 din O.U. nr. 55/2002 actualizată.____________________
CAPITOLUL VI. Dispoziții finale
___ ____ ________ ____________ _____________ ___________ j____
Art. 17. Prestarea activității în folosul comunității se va desfășura cu respectarea legislației privind
protecția muncii și P.S.I.

Art. 18. Dacă până la punerea în executare a mandatului dc executare a sancțiunii prestării unei
activități în folosul comunității sau dacă în timpul executării sancțiunii prestării unei activități in folosul
comunității intervine o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativa de libertate, cu executare,
sancțiunea contravențională nu se mai execută.
Art. 19. In completarea prezentului regulament se aplica prevederile O.(î nr. 55/2002 privind
regimul juridic al sancțiunii prestării unei activitati in folosul comunității.
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