
Republica Moldova 

 

Consiliul municipiului 
STRĂŞENI 

 

 

Республика Молдова 

 

Mуниципальныйсовет 
СТРЭШЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului  

privind constatarea contravenţiilor 

administrative de către agentul constatator 

pe teritoriul UAT mun. Străşeni 

 

 

În conformitate cu prevederileCodului contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, 

cu modificările și completările ulterioare, art.14 alin.(2), lit. m) al Legii privind administraţia 

publică localănr. 436-XVI din 28 decembrie 2016,avînd în vedere avizele comisiilor consultative 

de specialitate,ConsiliulmunicipalDECIDE: 

 

 

1.Se aprobă Regulamentul privind constatarea contravenţiilor de către agentul constatator pe 

teritoriul UAT mun. Străşeni, conform anexei nr. 1. 

 

         2.  Se aprobă formularul procesului -verbal cu privire la contravenţie, conform anexei nr. 2 

 

         3.Se desemnează viceprimarul municipiului Străşeni să asigure respectarea prevederilor 

Regulamentului. 

 

          4.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului. 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei  

 

Secretar al Consiliului                                                                         Radu Svetlana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   Anexa nr.1 

 la decizia Consiliului municipal 

nr.dinmai2017 

 

 

Regulamentul 

privind constatarea contravenţiilor administrative 

de către agentul constatator pe teritoriul UAT mun.  Străşeni  

 

 

I. NOŢIUNI GENERALE 

 

1. Prezentul Regulament stabileşte obligaţiile, responsabilităţile şi modul de realizare a funcţiilor 

pentru prevenirea şi depistarea contravenţiilor administrative (în domeniul gospodăriei locativ – 

comunale, comerţului şi prestării serviciilor și în domeniul construcţiilor) întru asigurarea 

executăriiLegilor, Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului RM, deciziilor Consiliului municipal, 

dispoziţiilor Primarului şi altor acte normative. 

2.În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni: 

Contravenţie  – acţiunea sau inacţiunea- ilicită, cu un grad de pericol mai redus decît 

infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie,care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, prevăzută de 

Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 şi este pasibilă de sancţiune 

contravenţională. 

Sancțiune contravențională – este o măsură de constrîngere statală și un mijloc de 

corectare și reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvîrșit o contravenție. 

Sancțiunile contravenționale aplicabile de către agentul constatator persoanelor fizice și juridice 

sunt avertismentul, amenda. 

Participanți la procesul contravențional – persoanaîn acărei privință a fost pornit proces 

contravențional și agentul constatator. 

Agentul constatator – este reprezentantul autorității publice locale care soluționează, în limitele 

competenței sale, cauza contravențională în modul stabilit de Codul contravențional. În calitate 

de agent constatator  sunt desemnați de către primar funcționarii, împuterniciți cu atribuții de 

constatare a contravenției și/sau de sancționare. 

Procesul-verbal cu privire la contravenţie – este un act prin care se individualizează 

fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza 

constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui. 

Constatarea faptei contravenționale – activitate desfășurată de agentul constatator, de 

colectare și de administrare a probelor privind existența contravenției, de încheiere a procesului – 

verbal cu privire la contravenție, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de transmitere a 

dosarului, după caz, comisiei administrative, în instanța de judecată sau în alt organ spre 

soluționare. 

Comisia administrativă –comisia de pe lîngăautoritatea executivăa administraţiei publice 

locale se formează de către consiliul local, în componența preşedintelui, vicepreşedintelui, 

secretarului responsabil şi 4-7 membri. 

Comisia administrativă examinează  contravenţiile prevăzute  de art. 75,76,92,1261,154,  

art. 157alin.(7) și (8), 165, 170-175, 180, 181, 227,art. 273  şi pct. 9), 91), 11), 15) și 16)  din 

Codul contravenţional. 

Servicii publice de gospodărie comunală –ÎM „Apă Canal”, ÎM „Gospodăria Comunală”– 

structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu în unitatea administrativ-teritorială ce 

ţin de gospodăria comunală. 

 

 



 

         II.  PROCESUL CONTRAVENȚIONAL 

 

           1.Procesul contravențional este activitatea desfășurată de de autoritatea competentă, cu 

participarea părților și a altor persoane titulare de drepturi și de obligații, avînd ca scop 

constatarea contravenției, examinare și soluționarea cauzei contravenționale, constatarea 

cauzelor și condițiilor care au contribuit la săvîrșirea contravenției. 

2. Procesul contravențional începe de drept din momentul sesizării sau al autosesizării agentului 

constatator privind săvîrșirea contravenției. 

           3. Procesul contravențional se desfășoară pe principii generale de drept contravențional, în 

temeiul Constituției, al Codului contravențional.   

4.  În cazulprocesului contravențional, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează 

conform prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

III.  AGENTULCONSTATATOR 

ȘI COMPETENȚAACESTUIA 

 

1.  În cadrul Primăriei  mun. Strășeni autoritățile competente să soluționeze cauzele 

contravenționale sunt: 

a) comisia administrativă; 

b) agentul constatator 

  2. Contravenţiile prevăzute la art.1261,154, art.157 alin.(7) și (8), art.178,179, art.273 

pct.9),91),11),15) și 16) din Codul contravenţional se constată de către agentul constatator 

             3.Sînt desemnați în calitate de agent constatator șisînt  în drept să constate contravenții, 

să încheie procese-verbale viceprimarul, arhitectul șef, specialistul în construcție, gospodărie 

comunală și drumuri, specialiștii pentru reglementarea regimului funciar, specialistul pentru 

reglementarea activității de comerț din cadrul Primăriei, managerii șefi, adjuncții acestora, 

specialiștii principali și specialiștii coordonatori din cadrul  ÎM „Gospodăria Comunală 

Strășeni”,  „Apă Canal” Strășeni 

4. Cauza contravențională se soluționează de agentul constatator în a cărui rază teritorială a fost 

săvîrșită contravenția. Acesta poate aplica sancțiunile prevăzute în Codul contravențional partea 

specială a cărții a doua în limitele competenței și numai în exercițiul funcției.  

5.Agentulconstatatorpoateconstatacontravenții ale cărorconstatare, 

soluționareșisancționaresuntatribuitecompetențeiunoralteorgane. Înastfel de cazuri, 

agentulvaremiteorganelor respective procesele – verbale de constatare a contravențiilor. 

 

 ÎM „Gospodăria Comunală Străşeni”constatăcontravenţiileprevăzute la: 

art.154 - Încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor; 

art.157 alin.(7) - Omiterea colectării deșeurilor provenite de la animalul plimbat în spațiul public 

și alin. (8)– Refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea acestuia în loc neautorizat;  

art.180 – Încălcarea legislației cu privire la locuințe 

şi remiteprocesele-verbale de constatare a contravenției spre examinare comisiei administrative 

de pe lîngă Primăria mun. Străşeni. 

 

ÎM „Apă Canal ” Străşeni constată  contravenţiile prevăzute la: 

art.170 - Conectarea neautorizată la sistemul de alimentare cu apă și la sistemul de canalizare; 

art.171- Deteriorarea intenționată a sistemului dealimentare cu apă și la sistemul de canalizare la 

efectuarea de lucrări; 

art.172 - Încălcarea regulilor privind zonele de protecție a rețelelor de conducte de apă și a 

instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare; 

art.173- Deconectarea neautorizată a consumatorilor de la sistemul de alimentare cu apă și de la 

sistemul de canalizare; 



art.174 - Deteriorarea intenționată a aparatelor de evidență a consumului de apă potabilă și a 

volumului de apă uzată evacuată; 

art.175- Prezentarea datelor eronate privind consumul de apă potabilă și volumul de apă uzată 

evacuată în sistemul public de canalizare 

şi  remite procesele-verbale de constatare a contravenției spre examinare  comisiei administrative 

de pe lîngă Primăria mun. Străşeni. 

 

Primăria mun. Strășeni: 

Arhitectul șef, specialistul în construcție, gospodărie comunală și drumuriconstată  

contravenţiile prevăzute la: 

art.178 - Încălcarearegulilor de construire a caselor cu un nivelînlocalitățileruraleși a căsuțelor de 

livadăînîntovărășitilepomicole; 

art.179 – Construcții neatorizate și intervenții neautorizate la construcțiile existente; 

și remite procesele –verbale de constatare a contravenției spre examinare în fond instanței de 

judecată competente. 

În cazul constatării prevăzute la art.178 și 179 agentul constatator este în drept să dispună 

sistarea executării lucrărilor de construcție și să solicite instanței de judecată aplicarea măsurii de 

siguranță prevăzute la art.4396. 

Specialiștii pentru reglementarea regimului funciar  constată  contravenţiile prevăzute 

la art.1261 - Pășunatul ilegal al animalelor şi remitprocesele-verbale de constatare a contravenției 

spre examinare  comisiei administrative de pe lîngă Primăria mun. Străşeni 

Viceprimarul, specialistul responsabil de reglementarea activității de 

comerțconstatăcontravenţiileprevăzute la: 

art.273 pct.9) - Desfășurarea activității de comerț fără notificarea autorității administrației 

publice locale; 

art.273 pct. 91) – Organizarea sau desfășurarea comerțului în alt loc decît cel notificat autorității 

administrație publice locale, inclusiv aflat pe teritoriul pieței; 

art.273 pct.11) - Desfășurarea oricărei activități comerciale în perioada suspendării activității 

comerciale; 

art. 273 pct.15) -Desfășurarea activități  de comerț în locuri sau în zone în cadrul cărora, conform 

legislației și/sau regulamentului de desfășurare a activităților de  comerț în localitate, aprobat de 

consiliul local, aceasta este interzisă; 

art.273 pct.16)- Necorespunderea unității comerciale cu datele indicate în notificarea depusă 

privind inițierea activității de comerț 

şi remit procesele-verbale de constatare a contravenției spre examinare  comisiei administrative 

de pe lîngă Primăria mun. Străşeni. 

 

.IV.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

AGENTULUI CONSTATATOR 

 

           1.  Agentul  constatator are dreptul: 

- să  constate,în limitele competenței salecontravențiile prevăzute în Codulcontravenţional;  

        - să colaboreze cu alte servicii publice(colaboratorii inspectoratului de poliție, 

inspectoratului fiscal, inspecției ecologice),  

- să invite sau să informeze reprezentanţii agenților economici prestatori de servicii în 

vederea atragerii contravenientului la răspundere, după caz; 

- este abilitat să înainteze indicaţii şi prescripţii conducătorilor întreprinderilor gospodăriei 

comunale, organizaţiilor şi agenţilor economici privind problemele vizate; 

           - să prezinte propuneri pentru audierea conducătorilor întreprinderilor, organizaţiilor, 

instituţiilor publice la şedinţele Consiliului. 

             2. Agentul constatator este obligat: 

- să respecte Constituţia şi legile Republicii Moldova; 



         - să execute obligaţiunile sale de serviciu stabilite în fişa postului, să nu ascundă acţiuni 

ilicite; 

- să păstreze confidenţialitatea datelor, cu care face cunoştinţă în cadrul activităţii; 

         - să examineze în termen contestaţiile şi adresările cetăţenilor referitor la 

contravenţiileadministrative în limitele competenţei; 

 - să explice contravenienţilor drepturile şi obligaţiunile acestora în procesulîntocmiri 

proceselor-verbale cu privire la contravenție; 

 - la solicitarea contravenientului să atragă traducătorul, după caz; 

 - să ia o poziţie neutră la depistarea şi constatarea contravenţiilor administrative; 

 - să elaboreze rapoartedespre rezultatele activităţii pentru problemele vizate. 

 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

CONTRAVENIENTULUI 

 

             1.  Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are dreptul: 

 -la apărare; 

 -să cunoască fapta imputată; 

 - să primească informaţie în scris şi explicaţii în privinţa drepturilor,prevăzute de art. 384; 

- să ia cunoştinţă de materialele din dosar şi să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, 

copii de pe procesul-verbal; 

 -să prezinte probe; 

-să formuleze cereri; 

- să conteste decizia asupra cauzei; 

-la traducător; 

-să recunoască total sau parţial vinovăţia în comiterea faptei ce i se impută; 

- să solicite audierea martorilor; 

- să ia cunoştinţă de procesul-verbal încheiat de agentul constatator, să expună obiecţii 

asupra corectitudinii lui, să ceară completarea lui cu circumstanţele care, în opinia sa, trebuie să 

fie consemnate. 

            2. Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional este obligată: 

- să asigure accesul liber la locul săvîrşirii contravenţiei; 

- să prezinte actele necesare la solicitarea agentului constatator; 

- să se conformeze dispoziţiilor legale ale agentului constatator. 

 

VI.   MODUL DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI-VERBAL 

CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE 

 

       1. Agentul constatator este sesizat prin plîngere sau denunţ ori se autosesizează cînd dispune 

de informaţii suficiente pentru a considera cu un grad înalt de probabilitate că este comisă o 

contravenţie fie prin constatarea faptei contravenţionale.  

2. La constatarea contravenției administrative, agentul constatator    prezintă legitimaţia de 

serviciuîntocmește procesul-verbal   cu privire   la contravenție. 

       3. Imediat sau cel mult 3 zile de la data sesizării, agentul constatator este obligat să verifice 

sesizarea şi să întreprindă măsurile prevăzute de codul contravențional. 

4. Dacă la depistarea sau la examinarea cazului contravenţional se stabileşte competenţa unei alte 

autorităţi abilitate să constate contravenţia sau să examineze cauza contravenţională, materialele 

se remit în aceeaşi zi conform competenţei. 

       5. În cel mult 24 de ore de la data încheierii, procesul-verbal cu privire la contravenţie se 

înregistrează,în modul stabilit pentru corespondența de întrare, într-un registru de evidenţă în 

ordinea încheierii şi depunerii lui la autoritatea din care face parte agentul constatator,se transmit 

spre informare conducătorului, după care se transmit spre examinare conform competeței. 



6. Procesele-verbale se întocmesc pe formularele de strictă evidenţă, stabilite şi aprobate prin 

decizia Consiliului municipal Străşeni 

7. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de persoana în a cărei 

privinţă a fost pornit procesul contravenţional. 

       8. Faptul absenţei persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional ori al 

refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică 

prin semnătura cel puţin a unui martor, indicîndu-se şi datele de identitate ale acestuia. 

       9. În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugări, alte modificări. În cazul necesităţii 

unor acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă. 

      10. Partea revolutivă a procesului-verbal cuprinde decizia agentului constatator de 

sancţionare, de încetare a procesului contravenţional sau de remitere a cauzei  comisiei 

administrative, instanței de judecată  pentru examinarea cauzei contravenţionale.  

       11. În cazul deciziei de sancţionare, partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde şi date 

privind informarea persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional despre 

dreptul de a plăti jumătate din amendă dacă amenda este plătită în cel mult 72 de ore de la 

stabilirea ei. În cazul în care persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional 

recunoaşte săvîrşirea contravenţiei şi acceptă sancţiunea stabilită în procesul-verbal de către 

agentul constatator, procesul-verbal cu privire la  contravenţie constituie actul de decizie asupra 

cauzei contravenţionale. Faptul recunoaşterii contravenţiei şi al acceptării sancţiunii stabilite de 

către agentul constatator se consemnează în procesul-verbal cu privire la contravenţie. 

       12. În cazul deciziei de remitere a cauzei contravenţionale spre examinare  comisiei 

administrative sau în instanţa de judecată, agentul constatator transmite după competenţă 

procesul-verbal şi materialele cauzei contravenţionale. 

       13. Copia de pe procesul-verbal se înmînează persoanei în a cărei privinţă a fost pornit 

procesul contravenţional. În cazul procesului-verbal încheiat în absenţa persoanei în a cărei 

privinţă a fost pornit procesul contravenţional, copia de pe procesul-verbal  se expediază prin 

poştă  cu aviz recomandat.  

14.  În cazul constatării  unui act act contravențional, agentul constatator nu încheie proces – 

verbal cu privire la contravenție dacă persoana în a cărei privință a fost pornit proces 

contravențional recunoaște că este vinovată de săvîrșirea contravenției și acceptă să plătească pe 

loc sancțiunea amenzii contra chitanță. 

 

VII. CHITANȚA  DE  ÎNCASARE   A  AMENZII  

LA  LOCUL  CONSTATĂRII 

 

         1.  În cazul prevăzut la pct.14 din capitolul VI contravenientul plătește amenda aplicată de 

agentul constatator, contra unei chitanțe de încasare care va conține: 

         a) data,ora și locul de efectuare a plății; 

         b) numele, prenumele și domiciliul persoanei sancționate; 

         c)numele, prenumele și calitatea agentului constatator, autoritatea pe care o reprezintă; 

         d) norma contravențională în a cărei temei este aplicată sancțiunea;  

         e) suma amenzii; 

         f)  semnăturile părților. 

         2. Chitanța de încasare a amenzii contravenționale se înmînează persoanei sancționate, 

faptulînmînăriimenținîndu- se în copia de pe chitanță.  

         3.  Chitanța de încasarea amenzii contravenționale este un document de strictă evidență 

 

 

 

 

 

 



VIII.TERMENII DE  CONTESTARE 

 

          1. În termen de 15 zile din urma înştiinţării despre întocmirea procesului-verbal cu privire 

la contravenţie, contravenientul, este în drept să contesteze acesta în instanţa de judecată. 

2. Contestaţia la procesul-verbal cu privire la contravenţie se depune în organul prezentat de 

agentul constatator. Nu mai tîrziu de 3 zile din momentul înregistrării contestaţiei, agentul 

constatator expediază contestaţia şi materialele cu privire la contravenţie în comisia 

administrativă. 

          3. Depunerea contestaţiei sistează executarea pedepseistabilită în procesul-verbal. 

 

IX.RESPONSABILITATEA  

AGENTULUI CONSTATATOR 

 

           1. Agentul constatator este responsabil: 

 - de autenticitatea datelor indicate în procesul-verbal; 

 - de informarea contravenientului despre drepturile acestuia; 

                  - pentru decizia aprobată cu privire la calificarea şi constatarea contravenţiilor 

administrative; 

  - poartă răspundere pentru corectitudinea realizării şi aplicării Codului contravenţional; 

           2. Persoanele responsabile, abilitate cu funcţii de constatare a contravenţiilor 

administrative, care fac abuz de drepturi, poartă răspundere disciplinară, administrativă, 

materială şi penală în modul stabilit de lege. 

 

X.DISPOZIŢII FINALE 

 

                   1. Modificările şi completările în prezentul Regulament se operează prin decizia 

Consiliului municipal. 

            2. Regulamentul intră în vigoare din momentul aprobării de către Consiliului municipal. 

 

 

 

 

 

 

 


