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or.xxxxO RAS_SATxxxx

Judecătoria xxxxO RAS_SATxxxx,
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător
Grefier

M ihail M oraru
M arieta Luculescu

Cu participarea:
Agentului constatator

Sprîcean Vitalie

a examinat în şedinţa publică cauza contravenţională în privinţa lui SRL,,Autocomrent,, cu sediul
or.xxxxO RAS_SATxxxx str.xxxxSTRADAxxxx 23 c/ f xxxxC O Dxxxx privind învinuirea în comiterea contravenţiei
prevăzute de art. 294 al. (1) C od C ontravenţional al RM ,C O N S TA TĂ :
La 02.12.2014 în privința directorului SRL,,Autocomrent,, a fost întocmit procesul verbal cu privire la contravenție în
temeiul art. 294 alin.(1) C od contravențional, pentru neprezentarea în termenul stabilit a declarațiilor privind calcularea
și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
În ședința de judecată reprezentantul agentului constatator a declarat că susține demersul înaintat și solicită aplicarea pedepse
conform art. 294 alin.(1) Cod contravențional.
Contravenientul, în ședința de judecată nu s-a prezentat find citat legal și motivul lipsei sale nu a comunicat instanței de judecată.
Audiind agentul constatator, în raport cu materialele prezentate, instanța conchide că în acțiunile directorul SRL,,Autocomrent,,
sunt prezente semnele faptei contravenționale prevăzute de art. 294 alin.(1) Cod contravențional ”neprezentarea în termenul stabilit a
declarațiilor privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asugurări sociale de stat obligatorii” și corect au fost încadrate în baza
acestui articol.
La adoptarea deciziei contravenţionale instanţa de judecată a ţinut cont de caracterul veridic al contravenţiei imputate, de gradul
vinovăţiei persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional al faptei, existenţa circumstanţelor atenuante cum ar fi
contribuirea la decoperirea contravenției, recunoașterea vinovăției și de caracterul sancţiunii contravenționale.
În conformitate cu art. 395 Codul Contravențional, instanța de judecată

D E C I D E

:

Se recunoaște vinovat SRL,,Autocomrent,, în comiterea contravenției prevăzute de art. 294 al. (1) Cod Contravențional și se
sancționează conform prevederilor acestei norme la o amendă în folosul statului în mărime de 50 unități convenționale (50x20)=1000(una
mie) lei.
Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 ore din momentul stabilirii ei și
în acest caz se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.
Decizia cu drept de atac la C urtea de Apel B ălți, în termen de 15 zile, prin intermediul xxxxJUDEC ATO RIEIxxxx.

Preşedintele şedinţei
Judecătorul

M ihail M oraru

