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                                                   Către, 
Judecătoria………….. 

 

 Comuna Țețchea, cu sediul în comuna Țețchea, sat Țețchea, nr. 90, jud. Bihor, CUI 4705942, 
reprezentată legal prin d-l Cazan Florin – Aurel, în calitate de primar, 

 În contradictoriu cu …………………………………, domicilat în Comuna Țețchea, sat 
…………………………….., nr. ….., jud. Bihor, CNP ………………………………………….. 

 Vă rugăm să dispuneți înlocuirea amenzii cu sanțiunea prestării unei activități în folosul 
comunității, în cadrul Comunei Țețchea 

MOTIVE 

 În fapt, contravenientul ……………………, domicilat în Comuna Țețchea, sat 
…………………………….., nr. ….., jud. Bihor, CNP ………………………………………….., nu a 
achitat amenda în sumă de …………, aplicată conform procesului verbal de contravenție nr. 
……../……………. și nu există posibilitatea executării silite deoarece acesta nu realizează venituri și 
nu deține în proprietate bunuri care să fie executate silit. 

 În conformitate cu art. 9 alin. (3) și art. 39 alin. (1) și alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să dispuneți 
înlocuirea amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității pentru procesul – verbal 
menționat mai sus. 

 În drept, ne întemeiem susținerile conform dispozițiilor art. 9 alin. (3) și art. 39 alin. (1) și alin. 
(2)  din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 Anexăm prezentei: 
- proces verbal de constatare a contravenției. 
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INVITAȚIE PENTRU DISCUTAREA TERMENELOR  

MUNCII ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII  

CĂTRE…………………………………… 

 

 

 În baza Senținței Instanței de judecată nr. ………., din data de ………………, pronunțată de 
Judecătoria …………………., urmată de mandatul de Executare a Prestării Activității de Muncă în 
Folosul Comunității nr. …………., ați fost obligați la un număr de ……….ore de muncă în folsul 
comunității. 
 Executarea pedepsei muncii în folosul comunității constă în obligația de a presta un anumit 
număr de ore de muncă neremunerată, personal, în beneficiul localității. 
 Primarul comunei Țețchea, sau persoanele împuternicite de către acesta, sunt autorizați să 
discute cu dumneavoastră detaliile muncii în folosul comunității pe care o veți presta și veți cădea de 
acord asupra locului, programului de lucru și timpul de muncă pe care o veți presta. 
 Pentru stabilirea detaliilor menționate mai sus vă trebui să vă prezentați la sediul Comunei 
Țețchea, în data de ………… la ora ……………….. 
 Dacă dintr-un motiv întemeiat nu puteți participa la această întâlnire pentru a discuta detaliile 
muncii în folosul comunității pe care o veți executa, ne puteți contacta la următorul număr de telefon 
0259/344704, sau la adresa de e-mail: primaria.tetchea@cjbihor.ro , pentru a reprograma întâlnirea. 
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ANGAJAMENT PRIVIND MUNCA ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

 

 

 Subsemnatul ……………………………… domiciliat în Comuna Țețchea, sat …………., nr. 
……., jud. Bihor, CNP ……………………………. În baza mandatului de executare nr. ……../ 
……….., emis de Judecătoria ………………, îmi iau angajament să execut orele stabilite prin 
Sentința Civilă nr. ………/ ……………, adică ………. ore. 
 Mi s-a adus la cunoștință conținutul mandatului, programul de lucru în vederea executării 
numărului de ore, precum și instructajul individual privind sănătatea și securitatea în muncă. 
 Dacă se ivesc impedimente în executarea muncii, voi informa imediat viceprimarul comunei 
Țețchea. 
 

 

 

 

Numele și prenumele ………………………….. 

Semnătura ……………………………………... 
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VIZAT, 
PRIMAR 

 

 

PROGRAM DE EXECUTARE A MUNCII ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

 

Nr. crt. Numele și 
prenumele 

contravenientului 

Dosarul Numărul de ore 
stabilite 

Orele efectuate 
zilnic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ziua 1 Număr 
ore 

  

  

  
  
  

  

Total  

 

  
VICEPRIMAR, 

 

 

 

 

 

 


