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ORDIN nr. 18 din 2 februarie 2012
pentru modificarea anexei nr. 2 "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la
normele zootehnice" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 218/2010 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului
legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la
normele zootehnice
Văzând Referatul Direcţiei generale politici în zootehnie şi industria alimentară nr. 86.102 din 25 ianuarie
2012, precum şi Adresa nr. 541 din 24 ianuarie 2012 a Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie
în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu",
în baza prevederilor Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Legii calului nr. 389/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu", precum
şi ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 2 "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice" la Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 218/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesuluiverbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
ANEXĂ:
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 213/2010)
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE
ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE
"PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"
PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei, încheiat astăzi, ziua ........... luna ...........
anul ...........
Agentul constatator ............., în calitate de inspector al Inspecţiei de stat în zootehnie, posesor al legitimaţiei
nr. ........, constat că în data de .......... 20 ........., la ora ..............,
1.Domnul/Doamna .............., fiul/fiica lui ............. şi al/a ..........., născut(ă) la data de ............... în ...............,
judeţul ..........., domiciliat(ă) în .................., str. .............. nr. .........., bl. ........ , sc. ..........., ap. .............,
judeţul/sectorul ..............., cu reşedinţa în judeţul .............., str. ........... nr. ............., bl. ....... , sc. ........, ap.
..........., legitimat(ă) cu BI/CI seria ................ nr. ................, eliberat(ă) de ............... la data de
......................., şi CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;

2.Operatorul economic (persoană juridică, persoană fizică sau asociaţie familială - denumirea) .................,
cu sediul în ..............., înmatriculat la oficiul registrului comerţului .................... cu nr. ................ /20 din
.........................., cod fiscal nr. .............., cont bancar nr. ..............., deschis la Banca ......................,
reprezentat prin domnul/doamna ................., în calitate de ...................., legitimat(ă) cu BI/CI seria .............
nr. ................, eliberat(ă) de ................. la data de ................., şi CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în data de
...................., la ora ..............., a săvârşit următoarele fapte:
...................................
Faptele descrise mai sus contravin:
- .....................art. ................ alin. ................. lit. ................ şi se sancţionează cu amendă de la .............. la
.................;
- .....................art. ................ alin. ................. lit. ................ şi se sancţionează cu amendă de la .............. la
.................;
- .....................art. ................ alin. ................. lit. ................ şi se sancţionează cu amendă de la .............. la
.................;
- .....................art. ................ alin. ................. lit. ................ şi se sancţionează cu amendă de la .............. la
.................;
pentru care se aplică următoarea amendă: .............. lei.
Conform prevederilor legale, contravenientul poate/nu poate achita în cel mult 48 de ore de la data
comunicării prezentului proces-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de dispoziţia legală pentru
fapta(ele) săvârşită(e), care este de .............. (.......................) lei.
Amenda se va achita în contul ............... deschis la trezoreria/casieria autorităţii administraţiei publice locale
...................., iar copia dovezii efectuării plăţii va fi înapoiată în termen de 48 de ore/15 zile, după caz, de la
data plăţii amenzii/comunicării procesului-verbal, la ................ din localitatea ............., str. .............. nr.
.............., judeţul .................. (sectorul) ................
Am luat cunoştinţă.
Semnătura ................
ALTE MENŢIUNI
În legătură cu faptele arătate, contravenientul ................. , reprezentat prin .................., în calitate de
................. , face următoarele obiecţii ..........................................................................
Semnătura ....................
Faţă de obiecţiile contravenientului, se constată din actele controlate la unitate (documente, declaraţii scrise
etc.) următoarele: ..........................................................................
Prin săvârşirea acestei (acestor) contravenţii s-au produs următoarele pagube: ................................
În temeiul art. ........... din .............., contravenientului i se aplică următoarele sancţiuni contravenţionale
complementare: .................
Contravenientul nu poate să semneze/nu este de faţă/refuză să semneze, împrejurare ce se adevereşte de
martorul ..........., fiul lui ............. şi al ........., născut la data de .............., în localitatea ......................., cu
domiciliul în ..............., nr. ..........., bl. ..........., sc. ......., et. ........., ap. ........, judeţul (sectorul) ..................,
BI/CI seria ............... nr. .............., eliberat(ă) de .............. la data de ............., şi CNP
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezenţa unui martor deoarece: ..........................................
SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA
SEMNĂTURA
SEMNĂTURA
Inspector al Inspecţiei de stat în MARTORULUI
CONTRAVENIENTULUI
zootehnie,
............................
............................
....................
Înştiinţare de plată: Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la data înmânării sau
comunicării, în caz contrar urmând să se procedeze la executare silită. Împotriva prezentului proces-verbal
se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza a cărei
circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost înmânat contravenientului.
SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA

Inspector al Inspecţiei de stat în zootehnie,
..................
SEMNĂTURA CONTRAVENIENTULUI
..................
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