
Dosarul nr.4-22/15

 

H O T Ă R Î R E

În numele Legii

 

03 aprilie 2015                                                                                 mun.Chişinău

 

Judecătoria Centru mun.Chişinău

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul                 Svetlana Vîşcu     

Grefier                                                             Svetlana Stogu

Cu participarea:

Agentului constatator – CTAS Centru, reprezentat de Strungaru Tamara, în bază de
procură nr. II-03/10-4418 din 02.06.2014;

 

a examinat în şedinţa de judecată publică cauza contravenţională în privinţa IM
„Komet-Metal”SRL, c/f 1002600029406, sediul: mun. Chişinău str. Gh. Asachi, 63
ap.32, învinuită în comiterea contravenţiei prevăzută de art.294 alin.(1) Cod
Contravenţional.

a   c o n s t a t a t:

 

La data de 15 ianuarie 2015, în adresa judecătoriei Centru mun. Chişinău a
parvenit materialul contravenţional în privinţa IM „Komet-Metal”SRL, învinuită în
comiterea contravenţiei prevăzută de art.294 al.(1) Cod Contravenţional.

Astfel, la data de 12 ianuarie 2015, de către Casa Teritorială de Asigurări
Sociale sectorul Centru mun. Chişinău, a fost întocmit procesul-verbal
contravenţional seria A numărul 10325, prin care s-a constatat comiterea
contravenţiei prevăzute la art.294 al.(1) Cod Contravenţional, de către IM
„Komet-Metal”SRL, c/f 1002600029406, sediul: mun. Chişinău str. Gh. Asachi, 63
ap.32.



La momentul întocmirii procesului-verbal contravenţional, agentul constatator
a constatat următoarele fapte: IM „Komet-Metal”SRL, s-a prezentat la CTAS s.Centru
pe data de 12.01.2015, conform citației, din motivul neprezentării declarațiile privind
evidența nominală a asiguraților, precum și documentele ce se referă la ținerea
evidenței individuale(REV5 pentru anul 2007-2014 tr.III) și a dării de seamă forma
4-BASS pentru perioadele(tr.III-2013-tr.III a.2014).Termenii de prezentare sunt
stipulate în Legea Bugetului de Asigurare sociale de stat pentru perioada respectivă.

În  şedinţa  de  judecată,  agentul  constatator,  Casa  Teritorială  de  Asigurări
Sociale Centru, reprezentată de către Strungaru Tamara( șef Direcţie Venituri, Casa
Teritorială de Asigurări  Sociale sect.Centru, mun.Chişinău),  a susţinut conţinutul
procesului-verbal, solicitînd aplicarea unei pedepse corespunzătoare.

Reprezentantul IM „Komet-Metal”SRL, în şedinţa de judecată nu s-a prezentat
fiind înștiințat legal despre ora, data și locul ședinței de judecată fapt confirmat prin
avizul de recepție a citației.

Audiind reprezentantul agentului constatator, studiind multilateral, complet şi
obiectiv materialele cauzei contravenţionale, instanţa de judecată ajunge la concluzia
că vinovăţia contravenientei a fost dovedită pe deplin, din următoarele considerente:

Dispoziţia  art.  294  alin.(1)  Cod  Contravenţional  al  R.M.  prevede  sancţiune
pentru  –  neprezentarea  în  termenul  stabilit  a  declaraţiilor  privind  calcularea  şi
utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  sau a declaraţiilor
privind evidenţa nominală a asiguraţilor, precum şi a documentelor ce se referă la
ţinerea evidenţei individuale.

Conform procesului verbal cu privire la contravenţie întocmit de către agentul
constatator Cernei Natalia, la data de 12.01.2015, în baza art.294 alin.(1) Cod
Contravenţional RM în privinţa IM„Komet-Metal”SRL, rezultă că IM
„Komet-Metal”SRL, s-a prezentat la CTAS s.Centru pe data de 12.01.2015, conform
citației, din motivul neprezentării declarațiile privind evidența nominală a
asiguraților, precum și documentele ce se referă la ținerea evidenței
individuale(REV5 pentru anul 2007-2014 tr.III) și a dării de seamă forma 4-BASS
pentru perioadele(tr.III-2013-tr.III a.2014).Termenii de prezentare sunt stipulate în
Legea Bugetului de Asigurare sociale de stat pentru perioada respectivă.

Procesul  verbal  cu privire la contravenţie a fost  semnat de reprezentantul
IM„Komet-Metal”SRL, contabilul șef Broșcova Aliona, care indică că nu are careva
obiecţii (f.d.4 verso).

În contextul celor menţionate, instanţa ajunge la concluzia de a recunoaşte
vinovată  IM„Komet-Metal”SRL,  în  comiterea contravenţiei  prevăzute  de art.  294
alin.(1) Cod Contravenţional RM şi a-i  aplica sancţiune sub formă de amendă în
mărime minimă de 50 (cincizeci) unităţi convenţionale, ce constituie 1000 lei.



 

În  baza  celor  expuse,  conform  art.art.  294  alin.(1),  460,  462  Cod
Contravenţional  RM,  instanţa,

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Se   recunoaşte  vinovată  IM„Komet-Metal”SRL  în  comiterea  contravenţiei
prevăzute de art. 294  alin.(1) Cod Contravenţional RM şi i se aplică sancţiune sub
formă de amendă în mărime de 50 (cincizeci) unităţi convenţionale, ce constituie
1000 (una mie) lei.

Se  explică  IM„Komet-Metal”SRL,  că  este  în  drept  să  achite  jumătate  din
amenda stabilită,  dacă o  plăteşte  în  cel  mult  72 ore din momentul  stabilirii  ei,
conform art. 34 alin.(3) Cod Contravenţional  RM.

 

            Hotărârea cu drept de recurs în termen de 15 zile în Curtea de Apel Chişinău,
prin intermediul Judecătoriei Centru mun.Chişinău.     

                                                                              

 

Preşedintele şedinţei,

Judecătorul                                                                              Svetlana
Vîşcu

 

Copia corespunde originalului


