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HOTĂRÂREA NR . 73/21.12.2021  
privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate  și stabilirea 

plafonului creanțelor ce pot fi anulate  
 
   
 
 
  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă ordinară ; 

Văzând  referatul de aprobare nr. 6428/15.12.2021 al  primarului comunei și rapoartele   de 
specialitate nr.6314/13.12.2021 ,6315 /13.12.2021 ,6316 /13.12.2021 ,6317/13.12.2021 și 6319/13.12.2021   
întocmite de compartimentul contabilitate prin care solicită scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice 
aflate în stare de insolvabilitate (fără bunuri sau venituri urmăribile /decedate ) și stabilirea plafonului  
creanțelor ce pot fi anulate  
          Având în vedere prevederile art.23,art.27 alin.2 ,art.90 ,art.96 alin.1 ,art. 265 și art.266 din 
Codul de procedură fiscală ( Legea nr. 207/2015 ) 

Luând în considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  
În  temeiul   art.139  ,alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind 

Codul administrativ:  
 

HOTĂRĂȘTE 
 

 
    
      Art. 1  Se aprobă   scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de 
insolvabilitate ( fără bunuri sau venituri urmăribile / decedate )  pentru creanţele fiscale rezultate din amenzi 
contravenţionale pentru un număr de 3 persoane  cu o valoare totală a debitelor de 5285 lei conform Anexei 
nr.1  . 
  Art.2 Se aprobă plafonul de 40 lei a creanțelor ce pot fi anulate . 
          Art.3 Anexa nr.1 face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicește compartimentul 
contabilitate-taxe și impozite . 

Art.5  Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 
comunicată  primarului  şi Instituţiei Prefectului judeţului Argeş pentru control legalitate. 

 

Dată astăzi :  21.12.2021  
 
  Preşedinte de şedinţă                 Contrasemnează 
  Chițu Gheorghe -Galileu                                                    Secretar general 
            Boboc Remus Eduard  
 
 Nr.consilieri prezenţi :13  
 Nr. Voturi  -   pentru  : 13 
          - împotrivă : 0 



 
 

ANEXA NR. 1  

la  H.C.L. nr. 73/21.12.2021 

                    
 
 
 

ANEXĂ  
DOSARE INSOLVABILITATE  

 (PERSOANE FĂRĂ BUNURI SAU VENITURI URMĂRIBILE 
/ DECEDATE  ) 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele Suma 
- lei - 

1 POPESCU GHEORGHE  90 
2 DRĂGUȚ MARINEL ELVIS 200 
3 MOLEA DOREL 4995 
 TOTAL 5285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 
  Chițu Gheorghe-Galileu                                                     Secretar general 
               Boboc Remus Eduard 
 


