ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA TITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2016 – 2020
-PROIECTHOTĂRÂREA

N R. …….

privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Titești a unor
procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 2.005 lei reprezentând
amenzi contravenționale, ale debitorilor decedați ANDREI VALENTIN și
NICODIM ION
Consiliul Local al comunei Titeşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de
…..05.2018, la care participă un număr de …. consilieri din totalul de 8 consilieri
aleşi în funcţie;
Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Titeşti nr.12 din
14.02.2018 domnul consilier Roșca Gheorghe a fost ales preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului
comunei Titești și raportul întocmit de compartimentul Impozite și Taxe, prin care
se propune scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Titești a unor
procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 2.005 lei reprezentând amenzi
contravenționale, ale debitorilor decedați ANDREI VALENTIN și NICODIM ION;
Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local al comunei Titești, prin care se avizează favorabil proiectul
de hotărâre;
Având în vedere raportul de avizare sub aspectul legalităţii întocmit de
secretarul comunei înregistrat la nr............ din ……........2018;
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr.447/2007
pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor
persoane fizice sau juridice, a art.266 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind Codul
de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu
prevederile art.36 alin.2 lit.b și alin.4 lit.c din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi a art. 115 alin.(1) lit.b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de ….. voturi „pentru”, … voturi împotrivă şi
… abţineri, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei
Titești a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 2.005 lei
reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorilor decedați ANDREI
VALENTIN și NICODIM ION, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul
comunei Titești, prin compartimentele de specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei,
compartimentului impozite și taxe, compartimentului contabilitate, Instituţiei
Prefectului - Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate
şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.
Titeşti la ..........2018
Avizat pentru legalitate,
Inițiator,
Primar,
Daneș Cătălin Nicușor
Nr.ex.6
Red/Dact.P.R.

Secretar al comunei,
Rouă Petru

ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA TITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2016 - 2020

Anexa la HCL
nr..... din ......05.2018

Numele și prenumele
debitorului/CNP

Proces verbal de
contravenție
Serie/număr
data
ANDREI VALENTIN/ A2/0015211 24.08.2009
1610306380884
A2/0015224 17.06.2010
PA/0254689 20.06.2013
PVLY/
27.05.2016
0001110
PVLY/
25.07.2016
0001117
Total debit Andrei Valentin
NICODIM ION /
AY 2863395
1550902380881

Total debit Nicodim Ion
TOTAL SUMĂ DE SCĂZUT

18.11.2007

Suma
- lei -

Observații

144
170
300
250

Decedat act nr.3024
din
data
de
23.12.2016
înregistrat
la
Primăria
Mun.
Mureș,
700 Târgu
județul
Mureș,
conform extras din
registrul de născuți
1564
441 Decedat act nr.5 din
data de 19.04.2017
înregistrat
la
Nocrih,
Primăria
județul
Sibiu,
conform extras din
registrul de născuți
441
2.005

Titeşti la ..........2018
Avizat pentru legalitate,
Inițiator,
Primar,
Daneș Cătălin Nicușor
Nr.ex.6
Red/Dact.P.R.

Secretar al comunei,
Rouă Petru

JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA COMUNEI TITEȘTI
Nr.1243 din 27.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei
comunei Titești a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de
2.005 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorilor decedați
ANDREI VALENTIN și NICODIM ION

Primarul comunei Titești, județul Vâlcea, supune aprobării Consiliului Local
al Comunei Titești proiectul de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale
Primăriei comunei Titești a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei
de 2.005 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorilor decedați
ANDREI VALENTIN și NICODIM ION, având în vedere că anularea creanțelor
fiscale în cazul persoanelor decedate este reglementată prin art.266 alin.3 din
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și
completările ulterioare cât și la lit.D pct.20 lit.b și pct.21 din procedura privind
declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice,
aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr.447/2007.
Întrucât în urma verificării evidențelor fiscale s-a constatat existența unor
debite în sarcina persoanelor decedate, conducătorul organului de executare dispune
scăderea creanței din evidența fiscală.
Având în vedere cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al
Comunei Titești spre analiză, dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Primar,
Daneș Cătălin Nicușor

JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA COMUNEI TITEȘTI
Nr.1244 din 27.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei
comunei Titești a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de
2.005 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorilor decedați
ANDREI VALENTIN și NICODIM ION

La lit.D pct.20 lit.b și pct.21 din procedura privind declararea stării de
insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, aprobată prin Ordinul
Ministerului Economiei și Finanțelor nr.447/2007 este reglementată procedura de
scădere din evidență a obligaților fiscale restante înregistrate de debitori pentru
persoanele fizice decedate sau declarate dispărute ori decedate prin hotărâre a unei
instanțe judecătorești, iar la art.266 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare se arată că: ” anularea se
face și atunci când organul fiscal constată că debitorul persoană fizică este dispărut
sau decedat.......”
Datorită faptului că a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale în materie,
debitorii în cauză se propune a fi anulate debitele constând în amenzi în baza unui
proces verbal de scădere din evidență a obligațiilor fiscale.
Constatarea decesului persoanelor debitoare a fost dovedită prin extrase
pentru uz oficial din registrul de acte de naștere, întrucât aceștia au decedat în alte
localități față de localitatea de domiciliu și anume Târgu Mureș respectiv în comuna
Nocrih din județul Sibiu.
Față de cele constatate propun adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe
scoaterea din evidența fiscală ale Primăriei comunei Titești a unor procese verbale
de contravenție și scăderea sumei de 2.005 lei reprezentând amenzi
contravenționale, ale debitorilor decedați ANDREI VALENTIN și NICODIM ION.

p. Referent impozite și taxe,
Secretar al comunei,
Rouă Petru

JUDEŢUL VÂLCEA
PRIMĂRIA COMUNEI TITEŞTI
Nr.1279 din 02.05.2018

ANUNȚ PUBLIC

COMUNA TITEȘTI, reprezentată prin PRIMAR, cu sediul în satul
Titești, comuna Titești, județul Vâlcea, a inițiat procedura de consultare
publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind consultarea
publică și transparența decizională cu privire la proiectul de Hotărâre privind
scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Titești a unor procese verbale
de contravenție și scăderea sumei de 2.005 lei reprezentând amenzi
contravenționale, ale debitorilor decedați ANDREI VALENTIN și NICODIM ION.
Etapa consultării publice va avea loc în perioada 02.05.2018 – 23.05.2018.
Persoanele interesate de acest proiect de hotărâre îl pot consulta personal la
sediul Primăriei comunei Titești și pe site-ul www.titesti.ro TRANSPARENȚĂ Comunicări.

Primar,
Daneș Cătălin Nicușor

Secretar al comunei,
Rouă Petru

JUDEŢUL VÂLCEA
PRIMĂRIA COMUNEI TITEŞTI
Nr.1280 din 02.05.2018

PROCES – VERBAL
de îndeplinire a procedurii de transparență decizională
încheiat astăzi 02.05.2018

Subsemnatul Rouă Petru secretar al comunei și responsabil cu îndeplinirea
obligațiilor de transparență decizională, am procedat la afișarea anunțului
nr.1279/02.05.2018, a Raportului de specialitate nr.1244/27.04.2018, a Expunerii
de motive nr.1243/27.04.2018 și a Proiectului de Hotărâre privind scoaterea din
evidențele fiscale ale Primăriei comunei Titești a unor procese verbale de
contravenție și scăderea sumei de 2.005 lei reprezentând amenzi contravenționale,
ale debitorilor decedați ANDREI VALENTIN și NICODIM ION, după cum
urmează: - pe avizierul de la sediul instituției; - pe pagina de internet a instituției –
www.titesti.ro; - s-a predat un exemplar la registratura generală, responsabil d-nul
Popescu Dănuț Constantin;
Pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal.

Secretar al comunei,
Rouă Petru

