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H O T Ă R A R E  

privind declararea starii de insolvabilitate a unor contribuabili – persoane fizice – 

inregistrati cu datorii la bugetul local provenite din impozite si amenzi  

 

 
 Avand in vedere expunerea de motive a d-lui Duca Dumtru, primarul comunei Cerasu si raportul 

compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului; 

Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consilului local; 

  In conformitate cu prevederile art.176 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr.447/2007 

pentru aprobarea procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau 

juridice; 

In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c), alin.(9) si art.45 alin.(1) 

coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administratia publicà localà, republicata, 

cu modificàrile si completàrile ulterioare, 

 

 

Consiliul Local al Comunei Ceraşu adoptă prezenta hotărâre: 

 

 
Art.1. – Se declara starea de insolvabilitate a unor contribuabili – persoane fizice – inregistrati cu 

datorii la bugetul local provenite din impozite si amenzi, conform anexei nr.1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.2. – Se aproba scoaterea definitiva din evidenta fiscala a contribuabililor – persoane fizice – 

trecuti in evidenta separata a insolvabililor, ca urmare a prescrierii sumelor datorate la bugetul local, 

conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.3. – Primarul comunei, prin compartimentul finaciar-contabil din aparatul de specialitate,  va 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate prin grija secretarului comunei.  

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA, 
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               Secretar, 
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