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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de 

  contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2015 

 

                        Consiliul Local al  Municipiului  Săcele, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016, 

  

Analizând situația creanțelor fiscale restante și neachitate ale contribuabililor persoane fizice și 

juridice aflate în sold la data de  31.12.2015, în cuantum de până la 40 lei, precum și creanțele fiscale pentru 

care cheltuielile de executare, exclusiv cele prin comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele fiscale 

supuse executării silite, propunem: 

- Stabilirea sumei de 40 lei ca limită maximă până la care creanțele fiscale datorate de 

contribuabilii persoane fizice și juridice pot fi anulate; 

- Anularea creanțelor fiscale restante și neachitate ale contribuabililor persoane fizice și persoane 

juridice, aflate în sold la data de  31.12.2015, până la 40 lei; 

- Anularea creanțelor fiscale în situațiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele prin 

comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1848/18.01.2016 al Serviciului Impozite și Taxe Locale şi  

Avizele Comisiilor de specialitate; 

Văzând prevederile Capitolului XII, art. 266 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură 

fiscal; 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a); art.45 alin.(2), lit. a) art. 61 alin. (2); art 115 

lit. b)  şi  art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1.  Se stabilește suma de 40 lei ca limită maximă până la care creanțele fiscale datorate de 

contribuabilii persoane fizice și juridice pot fi anulate. 

Art. 2.     Creanțele fiscale restante și neachitate ale contribuabililor persoane fizice și persoane 

juridice, aflate în sold la data de 31.12.2015, până la 40 lei se anulează.    

Art. 3.     Se anulează creanțele fiscale în situațiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele prin 

comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite. 

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

 

 

 

      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

            CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  19  voturi pentru,   - împotrivă, -  abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:19 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Serviciul Impozite și Taxe Locale 


