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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scăderea din evidenţa fiscală a persoanelor decedate din comuna

Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

Consiliul Local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-prevederile art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „c”,   din Ordonanta de urgenta

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
-  art. 27, alin. (2) i art. 265 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul deș

procedură fiscală; 
- Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 (*actualizata*) privind Codul fiscal;
- referatul de aprobare al primarului nr. 6418/17.08.2020;
- referatul nr. 6422/17.08.2020 al compartimentului contabilitate, impozite şi

taxe  locale  privind  scăderea  din  evidentele  fiscale  ale  primăriei,  a  contravalorii
amenzilor primite  spre încasare,  pentru persoanele care în prezent sunt decedate;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Doljeşti;  

În temeiul prevederilor art. 139 din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ:

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  .   Se aprobă scăderea din eviden a curentă  a primăriei,  a  contravaloriiț
amenzilor primite  spre încasare,  pentru persoanele care în prezent sunt decedate,
conform anexei  la prezenta hotărâre.

(2) Valoarea debitelor din eviden a curentă i din evidenta separată insolvabiliț ș
a persoanelor fizice decedate este de 3014 lei.

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei  Doljeşti  prin  Compartimentul  contabilitate,  impozite  şi  taxe  locale  -
funcţionarii publici cu atribuţii în impozite i taxe locale.ș

    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică conform prevederilor legale,  la:
 Instituţia Prefectului-judeţul Neamţ;
 Primarul comunei Doljeşti;
 Compartimentele contabilitate, impozite şi taxe locale şi pentru afişare şi mass-

media locală.
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Anexa  la HCL nr.   din 28.08.2020

Tabel nominal cu persoanele propuse a fi scăzute din  eviden a analitică peț
plătitor,  a crean elor de natura amenzilor contraven ionale, pentru debitoriiț ț

deceda i, ce figurează în eviden a fiscală cu obliga ii de plată  de naturaț ț ț
amenzilor

Nr.
Crt.

NUMELE  SI  PRENUMELE NR.ROL AMENZI-
EVIDENTA
CURENTA

LEI

Amenzi –
evidenta
separată

insolvabili
1 MARTINA  VALERICĂ-Ș

Certificat  deces  nr.27/17.08.2020
eliberat de Comuna Doljesti

1920 870 2144

 TOTAL 3014 870 2144

   PRIMAR,                                                                            INSPECTOR,
OICAN IOSIF                                                                    LIAHU MARIAȘ
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JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOLJEŞTI

Nr. 6418/17.08.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind scăderea din evidenţa fiscală

a persoanelor decedate din comuna Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

Având în prevederile art. 27, alin. (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală

” ART. 27
    Drepturile si obligatiile succesorilor
    (1)  Drepturile  si  obligatiile  din  raportul  juridic  fiscal  trec  asupra

succesorilor debitorului in conditiile dreptului comun, dispozitiile art. 23 ramanand
aplicabile.

    (2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazul obligatiei de plata a
sumelor ce reprezinta amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoana fizica.”

Văzând  referatul  compartimentului  contabilitate,  impozite  şi  taxe  locale
privind scăderea din evidentele fiscale ale primăriei, a contravalorii amenzilor primite
spre încasare,  pentru persoanele care în prezent sunt decedate;

Luând în considerare faptul că la nivelul localită ii noastre există persoane iț ș
familii  ale  căror  posibilită i  materiale  sunt  foarte  mici  sau  inexistente  astfelț
neexistând posibilitatea achitării taxelor i impozitelor către bugetul local, faptul căș
unele persoane au decedat;
    Fa ă de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul deț
Hotărâre  de  Consiliu  Local  privind   scăderea  din  evidenţa  fiscală  a  persoanelor
decedate din comuna Dolje ti, jude ul Neam , conform situa iei anexate.    ș ț ț ț

PRIMAR,
OICAN IOSIFȘ
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JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOLJEŞTI

Nr. 6422/17.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind scăderea din evidenţa fiscală

a persoanelor decedate din comuna Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

Subsemnata  LIAHU  MARIA,  func ionar  la  compartimentul  contabilitate-ț
IMPOZITE SI TAXE LOCALE;  având în  vedere prevederile  art.265 alin.(1) iș
(2) din Legea nr.207/2015 privind  Codul de procedură fiscală, vă rog sa aproba iț
scăderea din evidenţa fiscală  a  persoanelor  decedate  din comuna Dolje ti,  jude ulș ț
Neam , ț astfel:

Nr.
Crt.

NUMELE  SI  PRENUMELE NR.ROL AMENZI-
EVIDENTA
CURENTA

LEI

Amenzi –
evidenta
separată

insolvabili
1 MARTINA  VALERICĂ-Ș

Certificat  deces  nr.27/17.08.2020
eliberat de Comuna Doljesti

1920 870 2144

 TOTAL 3014 870 2144

Luând în considerare faptul că la nivelul localită ii noastre există persoane iț ș
familii  ale  căror  posibilită i  materiale  sunt  foarte  mici  sau  inexistente  astfelț
neexistând posibilitatea achitării taxelor i impozitelor către bugetul local, faptul căș
unele persoane au decedat;
        Analizând toate cele prezentate mai sus, vă rugam sa dispune i, ca fiind necesarț
aprobarea  proiectului de hotărâre de Consiliu Local privind   scăderea din evidenţa
fiscală a persoanelor decedate din comuna Dolje ti, jude ul Neam , conform situa iei.ș ț ț ț

INSPECTOR IMPOZITE I TAXE LOCALE,Ș
LIAHU MARIA


