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ANUNȚ, 
 

În atentia persoanelor sanctionate contravențional pentru neîndeplinirea obligației stabilite 

prin   OUG nr. 129/2021  privind implementarea formularului digital de intrare în România  

 

REF:  Achitarea cheltuielilor de judecată  în cauzele civile rămase definitive, având ca obiect 

plângerea contravențională formulată împotriva procesului - verbal de constatare și sancționare 

a contravențiilor întocmit conform O.U.G.  nr. 129/2021 privind implementarea formularului 

digital de intrare în România   

 

Întemeiat pe dispozițiile art. 622, alin.(1)  din Codul de procedură civilă:  

 

” (1) Obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la 

îndeplinire de bunăvoie.” 

 

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI,  cu sediul in Iasi, str. Vasile Conta, nr. 2-4, cod 

fiscal 4981352, reprezentată legal de doamna dr. Corina GÎSCĂ – Director Executiv, face 

următoarele PRECIZĂRI care privesc procedura de achitare a cheltuielilor de judecată acordate  

în cauzele civile ce au avut ca obiect „Plângerea Contravențională” formulată împotriva 

procesului - verbal de constatare și sancționare a contravențiilor , întocmit în aplicarea OUG  nr. 

129 / 2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.   

 

Pentru plata cheltuielilor de judecată se vor depune următoarele inscrisuri: 

 

➢  Cerere adresată DSP Iași prin care se solicită plata cheltuielilor de judecată.  

➢ Copia Deciziei civile pronunțată de către instanța de judecată rămasă definitivă, după 

soluționarea apelului, sau copie a  Sentinței civile investită cu mențiunea expresă a instanței după 

expirarea termenului de apel (30 de zile de la comunicare). 

➢ Copie Carte de identitate 

 Extras cont bancar,  pentru contul al cărui titular este petentul, în care urmează să fie virată 

suma cu titlu cheltuieli de judecată. 

 

Înscrisurile pot fi depuse la adresa de corespondență: 
 

Direcția de Sănătate Publică Iași  

str. Vasile Conta, nr. 2-4, loc. Iași, jud. Iași. 

 

Sau la adresa de e-mail: secretariat@dspiasi.ro.  

 

După primirea corespondentei, în termenul cel mai scurt,  se va proceda la achitarea sumelor 

stabilite cu titlu de cheltuieli de judecată prin transfer bancar  în contul indicat.   

  

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm, pe această cale, de întreaga noastră disponibilitate. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                                        SERVICIUL JURIDIC 

Dr. Corina GÎSCĂ               Jr. Vasile RUSU 
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