Dosarul nr. 419614

DECIZIE

23 decembrie 2014

or. xxxxORAS_SATxxxx

Judeсător la judecătoria Ocniţa Grib Gheorghe, grefiera Valuţa Dora, cu participarea agentului constatator Goștinari A. examinînd cauza
contravenţională pornită în privinţa lui x xxxxNUMExxxx, născut la 02.01.1977, domiciliat în s. xxxxORAS_SATxxxx, cetăţean al Republicii
Moldova, drepturile potrivit cerinţelor art. 384 Cod contravenţional iau fost explicate,

A constatat :

xxxxxxxx, fiind primarul comunei Cloicușna, conform p. 1 din anexa nr.3 a Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2014
nr. 329 din 23.12.2013 p. 11 anexa 3 p. 1.1, întreprinderea condusă de el a avut obligaţia să achite contribuţia de bază 23% și contribuția
individuală 6% lunar pțnă la sfîrșitul lunii imediat următoare celei de gestiune. Pînă la moment contribuţiile în sumă de 90844798 lei nu au
fost achitate.
În şedinţa de judecată contravenientul vina a recunoscut.
Vinovăţia lui este dovedită prin declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, anexată la
procesulverbal şi examinată în şedinţa de judecată.
Analizând materialele procesuluiverbal, audiind participanţii la proces, judecata ajunge la convingerea că Goreacii Ruslan prin acţiunile sale a
comis contravenţie prevăzută de art. 2941 al. (2) Cod contravenţional  netransferarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
pentru toate temeiurile şi formele de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate.
La stabilirea sancţiunii instanţa ţine cont de circumstanţele atenuante şi agravante, de persoana contravenientului.
În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 452, 457, 458, 460, 462 Cod contravenţional al RM, judecata,
Decide:

Al recunoaşte vinovat pe xxxxxxx în comiterea contravenţiei prevăzute de art. 2941 alin. (2) Cod contravenţional şi ai aplica sancţiunea
contravenţională sub formă de amendă în mărime de 30 unităţi convenţionale 600 (șase sute) lei.
Contravenientului i se explică că conform art. 34 alin. (3) este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de
ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălţi în termen de 15 zile.

Judecător

G.Grib

