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PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand amenzi 

contraventionale ale debitorilor decedati 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 29.12.2021, 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 16551/28.12.2021, prin care s-a 

propus scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand amenzi contraventionale ale 
debitorilor decedati 

 
Având in vedere: 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 
art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- certificatele de deces ale debitorilor 
- borderoul de debite-scaderi nr. 2 de la Biroul Financiar Contabil 
- Art. 27 alin. (2) si art. 266 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
- Lit. D pct. 20 lit. b) din Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 447/2007 pentru 
aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau 
juridice,  
- prevederile art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. 
(4), art. 140 alin. (1), art. 196  alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3. 
 
          În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1.  Se aproba scoaterea din evidentele fiscale a sumei de 7100 lei reprezentand amenzi 

contraventionale ale debitorilor decedati, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta 
Hotarare. 

 
Art. 2.  Biroul Financiar Contabil va actualiza evidentele fiscale si financiar-contabile. 
 
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei Budila 

si Biroul Financiar Contabil.  
 
Art. 4.  Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul 

www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Biroului Financiar Contabil si Institutiei 



Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general 
al comunei. 

 
   INITIATOR,                                      
MARSAVELA IRIMIA                                          

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1 SI 3 

                    
       AVIZAT, 
     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                          Benia Alexandra Aveluta           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
                                               Nr. 16551/28.12.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand amenzi 
contraventionale ale debitorilor decedati 

 
 
 

        Având în vedere prevederile art. 136 alin. (1), alin. (2), din OUG nr. 57/2019, cu 
modificările si completarile ulterioare  
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 
art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- certificatele de deces ale debitorilor 
- borderoul de debite-scaderi nr. 2 de la Biroul Financiar Contabil,  
- Art. 27 alin. (2) si art. 266 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
- Lit. D pct. 20 lit. b) din Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 447/2007 pentru 
aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau 
juridice,  

Propun spre analiza si dezbatere acest proiect de hotarare, in urmatoarea sedinta de consiliu local.  
 

PRIMAR, 
MARSAVELA IRIMIA 

 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si nr. 3 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



        

Anexa 1 la PHCL nr. 135 privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume 
reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati 

 
 
 

BRUMAR MARIUS 17911100844XX 

GLAJAR IOAN 17211140844XX 

 TAREANU ION 14805020844XX 

 
 

              PRIMAR,                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
        MARSAVELA IRIMIA        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
                                                                                         BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A DEBITELOR CE 

REPREZINTA AMENZI ALE PERSOANELOR FIZICE DECEDATE 
 

 Subsemnata, Munteanu Stefania Jeni inspector principal  in cadrul Biroului 
Financiar Contabil-Taxe si Impozite 
 Avand in vedere : 
-Certificatele de deces precum si borderoul de scadere din evidenta a obligatiilor 
fiscale ale debitorilor  

BRUMAR MARIUS 17911100844XX 

GLAJAR IOAN 17211140844XX 

 TAREANU ION 14805020844XX 

 
precum si natura obligatiilor fiscale acumulate  de aceste persoane in evidentele 
noastre 

Luand in considerare necesitatea scaderii din evidenta fiscala a comunei Budila 
a amenzilor persoanelor fizice decedate. 

In conformitate cu prevederile: 
-art.266, alin(3)ndin Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala 
-art.27, alin (2) din Legea nr. 207/2015  privind Codul de Procedura Fiscala 
-lit. D pct.20, lit .b  din Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 447/2007 

pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor 
persoane fizice sau juridice; 

-art. 129 alin(1) si alin.(2) , art.136 si art.139 alin.(3) lit.c din Ordonanta de 
Urgenta nr. 57/2019 privin Codul Administrativ 

 
Potrivit normelor legale sus mentionate, propun Consiliului Local al comunei 

Budila aprobarea scoaterii din evidentele fiscale sumei de 7.100, 00 lei conform 
borderoului de scadere din debite (Anexa 1) 

 
       Intocmit, Inspector Principal 
       Munteanu Stefania Jeni 
 


