R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 122 din 26.10.2017

- privind împuternicirea persoanei care va constata contravențiile la regimul actelor de stare civilă și
va aplica sancțiunile aferente
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Cunoscând prevederile art. 63, art. 64 și art. 65 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civilă, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4, alin. (1), art.
13, alin. (1), art. 15, alin. (1), art. 16, alin. (1) și alin. (7), art. 19, alin. (1) și art. 26, alin. (1) și alin. (3) din O.G.
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,d’’ din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se împuternicește d-na Lăpăzan Claudia Ramona, inspector în cadrul S.P.C.L.E.P. al
comunei Vama Buzăului să constate contravențiile prevăzute de art. 63, alin. (1), lit. e, f, j din Legea nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, după
cum urmează:
- neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de autorităţile străine ofiţerului de
stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termenul prevăzut
la art. 41 alin. (2);
- omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor
sau declararea lor în mod inexact;
- pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă.
Art.2: Persoana menționată la art. 1 va completa procesul verbal de constatare a contravenției și va
aplica sancțiunea prevăzută de art. 63, alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 100 lei la 200 lei, sumă ce va fi
achitată la casieria Primăriei comunei Vama Buzăului, contravenientul urmând să prezinte la compartimentul
Starea civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului chitanța eliberată în acest sens.
Art.3: Sumele încasate ca amenzi în conformitate cu prezenta dispoziție, constituie venit la bugetul
local al Comunei Vama Buzăului.
Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, este abrogată Hotărârea Consiliului Local al
comunei Vama Buzăului nr. 47/20.12.2012.
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează persoana
menţionată la art. 1.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, persoanei
menționate la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Bogdan DRĂGAN
- 13 consilieri în funcție;
- 11 consilieri prezenţi;
- 11 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

