
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.49 10.10.2019 

privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Anghel Constantin 

 
 

  Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ; 

              Analizând referatul de aprobare nr.6274 din 10.10.2019 înaintat de Păduraru 

Constantin, primar al comunei Dochia, în calitate de inițiator. 

 Luând în discuţie  referatul de specialitate nr. 5604 din 17.09.2019 a 

Compartimentului Taxe și Impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Dochia. Certificatul de deces seria DC, nr. 797418 din 03.08.2019. 

 În baza,art. 27 alin. 2), din Legea nr. 207/2015  privind codul de procedură fiscală, 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.  

           În temeiul art. 129 alin. (14), art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ :  
 
 

H OTĂRĂŞTE : 
 
 

   Art.1 Se aprobă radierea amenzilor contribuabilului decedat, ANGHEL 

CONSTANTIN  CNP         potrivit Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

,în sumă de 370 lei 

 

                Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Dochia, Compartimentul contabilitate , Taxe și Impozite  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

 

   Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi 

autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei 

Dochia. 

 

 

 

 

         Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate,            

             Primar,                                                                    Secretar general al comunei 

Dochia 

Păduraru Constantin                   Pascaru Vasile 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 
COMUNA  DOCHIA 

Loc. Dochia Jud. Neamţ Str.1Nr.1223 
Tel/Fax: +40-233-291919; +40-233-291920 

e-mail primarie@comunadochia.ro ; web site : www.comunadochia.ro  
 

Operator  de  date  cu  caracter  personal  3285 

NR .  5604  din   17.09. 2019 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                              APROB: 

                                                                                                 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 

                                                                                                           Primar, Paduraru  Constantin 

        

                                                 Referat, 

 

                    privind  scoaterea din evidenţa  fiscală a  persoanelor  fizice 

                                         aflate în stare de insolvabilitate 

 

Subsemnata  Şoală  Elena având funcţia de inspector  taxe şi impozite în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Dochia, prin care vă aduc la cunoştinţă 

următoarele; 

Compartimentul taxe şi impozite s-a înregistrat cu amenzi contravenţionale în 

valoare de 370  lei ce aparţin  contravenientului  ANGHEL  CONSTANTIN  CNP/                           

     cu  domiciliul în  comuna  Dochia, Str. Nr. 7, Jud.  Neamț, conform, Leg. 

207/2015  -  privind  codul de  procedură   fiscală   art. 27    alin(1) ,,Drepturile  și  

obligațiile  din  raportul  juridic  fiscal  trec  asupra  succesorului  debitorului  condițiile  

dreptului  comun  dispozițiile art.  23   ramânând  aplicabile . 

  Dispozitiile  alin (1) nu sunt  aplicabile în  cazul  obligației  de  plată  a  sumelor  ce  

reprezintă  amenzi  aplicate, potrivit  legii,  debitorului  persoană  fizică.” 

Din evidnţele noastre rezultă că acesta nu deţine pe raza comunei Dochia bunuri 

mobile şi imobile, ce pot fi supuse sechestrului în vederea recuperării acestui debit. 

Anexez xerocopie după  CERTIFICATUL DE  DECES  SERIA-                   din 

03-08-2019,  de  la  Primaria  DOCHIA. 

 

Înaintez  prezentul referat,în vederea scăderii persoanei susmenţionate. 

 

 

                                              Întocmit,  

                                      Inspector, Şoală  Elena 

 

http://www.primariadochia.ro/


 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

   Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920 

  Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.comunadochia.ro 
 

 

Nr.6274 din 10 .10.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Anghel Constantin 

 

Compartimentul taxe şi impozite s-a înregistrat cu amenzi contravenţionale în valoare 

de 370  lei ce aparţin  contravenientului  ANGHEL  CONSTANTIN  CNP/            cu  

domiciliul în  comuna  Dochia, Str. Nr.   , Jud.  Neamț, decedat la data de 03.08.2019.  

 Conform, Leg. 207/2015  -  privind  codul de  procedură   fiscală   art. 27    alin(1) 

,,Drepturile  și  obligațiile  din  raportul  juridic  fiscal  trec  asupra  succesorului  debitorului  

condițiile  dreptului  comun  dispozițiile art.  23   ramânând  aplicabile . 

  Dispozitiile  alin (1) nu sunt  aplicabile în  cazul  obligației  de  plată  a  sumelor  ce  

reprezintă  amenzi  aplicate, potrivit  legii,  debitorului  persoană  fizică.” 

Din evidnţele fiscale rezultă că acesta nu deţine pe raza comunei Dochia bunuri mobile şi 

imobile, ce pot fi supuse sechestrului în vederea recuperării acestui debit. 

Se  propune spre dezbatere  în vederea aprobării de către Consiliul Local al comunei 

Dochia, a unei hotărâri privind radierea creanțelor fiscale persoanei decedate Anghel 

Constantin 

          

  

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 

 

 

 

mailto:primărie@comunadochia.ro

