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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

privind  stabilirea limitelor maxime pana la care pot fi anulate creantele fiscale datorate de contribuabilii 

persoane fizice si persoane juridice pentru anul 2013 

 

 

 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţa ordinara  în data de  21.02.2013 

Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmit de 

Serviciul Impozite şi Taxe locale, înregistrat cu nr. 2991 /28.01.2013, prin care se propune:    

- Stabilirea sumei de 40 lei ca limita maxima pana la care creantele fiscale datorate de contribuabilii 

persoane fizice si juridice pot fi anulate 

- Anularea creantelor fiscale restante si neachiate ale contribuabililor persoane fizice si persoane juridice, 

aflate in sold la 31.12.2012, pana la 40 lei  

- Anularea creantelor fiscale in situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele prin comunicarea 

prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite. 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Văzând prevederile Capitolului XII, art.178 din  O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură 

fiscală, republicată cu modificarile si complectarile ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, lit. c şi al art.45 din Legea Administraţiei Publice 

Locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se stabileste suma de 40 lei ca limita maxima pana la care creantele fiscale datorate de 

contribuabilii persoane fizice si juridice pot fi anulate. 

Art. 2. Creantele fiscale restante ale contribuabililor persoane fizice si persoane juridice, aflate in 

sold la 31.12.2012, pana la 40 lei se anuleaza. 

Art. 3. Se anuleaza creantele fiscale in situatiile in care cheltuielile de executare , exclusiv cele prin 

comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite. 

Art.  4.  Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                           CJ. ANDRONIC MARIA  

 

 

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  7  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 

 

 


