
ORDIN nr. 171 din 18 aprilie 2012 
privind modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a 
abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, aprobat prin Ordinul 
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 
Publice nr. 102/2007 
 
EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE 
COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE - A.N.R.S.C.  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 25 aprilie 2012  
 
Data Intrarii in vigoare: 25 Aprilie 2012 
------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
    Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice - A.N.R.S.C., cu modificãrile ulterioare, 
    în temeiul art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi 
al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autoritãţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin 
Hotãrârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificãrile ulterioare, 
 
    preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi 
Publice emite urmãtorul ordin: 
 
     ART. I 
    Anexa nr. 5 la Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la 
reglementãrile emise în domeniul de activitate al Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice nr. 102/2007, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 12 aprilie 2007, cu modificãrile 
ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. 
     ART. II 
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
               Preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare 
               pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, 
                              Matei Mircea Leontin 
 
    Bucureşti, 18 aprilie 2012. 
    Nr. 171. 
 
 



    ANEXÃ 
    ----- 
(Anexa nr. 5 la regulament) 
 
 
                                 PROCES-VERBAL 
                        seria ........ nr. ............. 
                 de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
 
    Încheiat în ziua .......... luna ............ anul ........., ora ......., în localitatea ....................., 
judeţul/sectorul ................ 
    Subsemnatul, .........................., agent constatator, împuternicit de Autoritatea Naţionalã de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice - A.N.R.S.C., cu sediul în 
Bucureşti, str. .......................... nr. ....., sectorul ................., posesorul împuternicirii de control nr. 
....................., constat cã persoana fizicã/persoana juridicã/autoritatea administraţiei publice 
locale ........................, cu sediul în localitatea ....................., str. ................... nr. ......., 
judeţul/sectorul .................., având cod de înregistrare fiscalã/CUI ............., reprezentatã prin 
................, identificat(ã) cu actul de identitate BI/CI .................. seria ......... nr. ........., CNP 
..................., eliberat(ã) de ........................... la data de ............., a sãvârşit urmãtoarele: 
.......................................................................................................... 
    ............................................................................... 
    ............................................................................... 
    Cele menţionate constituie contravenţie/contravenţii, prevãzutã/prevãzute de art. ..... alin. ..... 
lit. ... din ........... şi sancţionatã/sancţionate de art. .... alin. ..... lit. ..... din ....................... . 
    Stabilesc avertisment/amendã .................... (în cifre) ...................... (în litere), care va fi 
achitatã în contul bugetului de stat nr. ........., deschis la Trezoreria ......................., iar copia 
chitanţei şi cea a procesului-verbal vor fi depuse la sediul A.N.R.S.C. în termen de 15 zile 
calendaristice de la data înştiinţãrii/comunicãrii prezentului proces-verbal. 
    Prin semnarea prezentului proces-verbal, contravenientul recunoaşte cã a primit o copie a 
acestuia. 
    Neplata amenzii în termen de 15 zile de la data înmânãrii/comunicãrii procesului-verbal atrage 
executarea silitã conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
    În cazul în care contravenientul nu este de faţã/refuzã/nu poate lua cunoştinţã despre conţinutul 
procesului-verbal, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurãri, care vor fi 
confirmate şi semnate de un martor, identificat cu datele din buletinul/cartea de identitate. 
    Alte menţiuni ............................................................ 
    .......................................................................... 
    Obiecţii ale contravenientului privind cele consemnate în procesul-verbal 
.................................................... 
    .......................................................................... 
    Cãi de atac din partea contravenientului: plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data 
înmânãrii/comunicãrii prezentului proces-verbal, depusã la judecãtoria în a cãrei circumscripţie a 
fost sãvârşitã contravenţia. 
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, semnate pe fiecare paginã, un exemplar 
fiindu-i înmânat/comunicat contravenientului. 
 
 



              Agent constatator Contravenient 
                                                    (reprezentant al contravenientului) 
    Numele şi prenumele ................... Numele şi prenumele ...................... 
    Semnãtura ............................. Semnãtura ................................ 
    Ştampila Ştampila 
 
 
                                     Martor 
 
                    Numele şi prenumele ................... 
           BI/CI seria ...... nr. ............., CNP ................ 
 
                          Semnãtura .................. 
 
                                     ----- 


