
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE 

 

PROIECT HOTĂRÂRE 
privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată 

a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate 

 

 

Consiliul Local al comunei Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 

▪ Raportul de aprobare al Primarului comunei Ștefan cel Mare nr.6305/29.10.2021, prin care se 

propune scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor 

fizice aflate în stare de insolvabilitate. 

▪ Nota internă a compartimentului finanaciar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Stefan cel Mare nr. 6138/22.10.2021, prin care se propune scoaterea din evidenața 

fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de 

insolvabilitate. 

▪  Dispozitiile art.265, art.266 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu 

modificarile și completările ulterioare. 

▪ Raportul de specialitate nr. 6305/29.10.2021 întocmit de compartimentul finanaciar contabil, 

precum si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) și art.139 alin.(1) si (3), lit.c) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 - Se aprobă scaderea din evidența fiscală curentă a debitorilor -persoane decedate, conform 

Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Se aprobă scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a 

persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate, conform Anexei 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3- Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Stefan cel Mare va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Art.4 - Secretarul general al comunei Stefan cel Mare va comunica prezenta hotărâre instituțiilor 

și persoanelor interesate. 

 

 

 
INIȚIATOR, 

PRIMAR, Sorin Ouatu 
 

AVIZAT 

                                                                                                          Secretar General comună  

Nicolae  Stoleru 
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