CAPITOLUL VI
STABILIREA SI SANCTIONAREA UNOR FAPTE SI CONTRAVENTII IN
DOMENIUL TRANSPORTULUI IN COMUN
Art. 21.
[...]
(8) Persoanele depistate fara legitimatie de calatorie valabila in mijloacele de transport, pot
achita pe loc un “tarif de calatorie special” in valoare de 50 lei, pe baza de chitanta eliberata de
organele de control, caz in care nu se mai incheie proces-verbal de constatare si se inceteaza orice
urmarire. In caz de refuz, organul de control va proceda la incheierea procesului-verbal de
constatare a contraventiei, in conformitate cu prevederile O.G.2/2001.
Pentru calatorii contravenienti care achita pe loc contravaloarea tarifului special de
calatorie,chitanţa eliberată la plata tarifului special de călătorie este similara unui ”LIBER de o
zi”.
Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei hotarari se fac venit integral la
bugetul local.
(9) Despagubirile civile datorate pentru pagubele pricinuite prin savarsirea vreuneia din
contraventiile mentionate mai sus se stabilesc in raport cu valoarea pagubei constatate cu aplicarea
tarifelor legale.
(10) Sunt supuse confiscarii, bunurile care au servit la savarsirea contraventiilor prevazute
prin prezenta hotarare, precum si bunurile dobandite prin savarsirea contraventiilor.
(11) Contraventiile din prezenta se constata de catre: ofiterii sau subofiterii de politie,
controlorii de trafic din cadrul Compartimentului Siguranta Circulatiei, controlorii de bilete ai
operatorului de transport public, colaboratori ai operatorului de transport public (imputernicitii
Primarului la prezenta hotarare).
(12) Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator la cererea acestuia, actul
de identitate.
Pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela, in caz de nevoie, la
ofiterii sau subofiterii de politie, jandarmerie, politie locala, care sunt obligati sa-i acorde sprijin.
Contravenientul este obligat sa ramana pe toata durata legitimarii si intocmirii procesului
verbal de contraventie langa echipajul de control, si/sau pana la sosirea echipajului de
politie/jandarmerie si/sau pe toata durata deplasarii pana la o sectie de politie/jandarmerie.
(13) In cazul in care contravenientul se angajeaza contra semnatura sa achite in cel mult 48
de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din cuantumul amenzii stabilita prin
prezenta hotarare, pentru fapta savarsita, agentul constatator va face mentiune despre aceasta in
procesul-verbal.
Pentru Iasi, plata se va face la una din casieriile Directiei de Taxe si Impozite ale Primariei
Municipiului Iasi.
Pentru provincie, plata se face prin virament sau mandat postal in contul IBAN
RO11TREZ40621350201XXXXX, Banca: TREZORERIA IASI, beneficiar Primaria
Municipiului Iasi, cod fiscal 4541580.

In ambele cazuri, contravenientul are obligatia de a inainta la Compartimentul Control al
operatorului de transport public din Iasi, str.Silvestru nr.5, in termen de 15 zile de la data luarii la
cunostinta a procesului verbal, dovada platii (original si copie xerox dupa chitanta sau mandat
postal si copia procesului-verbal).
(14) Impotriva procesului-verbal de contraventie se poate face plangere, in termen de 15
zile de la data comunicarii acestuia.
Plangerea insotita de copia procesului-verbal se depune la Judecatoria Iasi.
15) Prezentele prevederi se completeaza cu prevederile O.G.2/2001 privind procedura de
constatare a contraventiilor, aplicarea sanctiunilor, exercitarea cailor de atac, executarea amenzilor
si despagubirilor.

