ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 48 /2018
Privind radierea din evidenţele fiscale a unor debite
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judetul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29 iunie 2018;
Având în vedere:
Referatul de aprobare a primarului comunei Gălăuţaş, înregistrat sub nr. 7/90/2018;
Raportul de specialitate al compartimentului de impozite si taxe locale din cadrul aparatului
propriu al primarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr. 7/91 /2018;
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile art.27 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Dispoziţiunile Codului civil şi a Codului de procedură civilă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 82/1991, republicată, legea contabilităţii, cu modificările și completările ulterioare;
Certificatul de atestare fiscală emis de Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul
Primăriei comunei Gălăuţaş sub nr. 2348/21.06.2018,
Extrasul din registrul de deces pentru uz oficial nr. 20858/2018 al numitului Sorlea Tănasă,
CNP 1381011193781 cu ultimul domiciliu în comuna Gălăuțaș, Sat Plopiș, nr. 387, judetul
Harghita, eliberat de Primăria Muncipiului Toplița, în baza actului de deces nr. 84 din 7 mai 2018 ;
-Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gălăuţaş, respectiv
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor nr.9/46/2018, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură,
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 9/45/2018, comisia de
specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr.
9/44/2018 ;
In temeiul dispozitiunilor art. 36, alin 2, lit b, alin 4 lit a, c, alin.9, art 45, art. 115 alin.1 lit.b)
din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă radierea din evidenţele fiscale a sumei de 950 lei, reprezentând amenzi, pe
motiv că persoana fizică SORLEA TĂNASĂ, CNP 1381011193781, cu ultimul domiciliu în
comuna Gălăuţaş, sat. Plopiș, nr. 387, judetul Harghita, înregistrată la rol nominal unic 404, ca
subiect de drept nu mai există, fiind decedată la data de 5 mai 2018.
Art.2.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita,
compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gălăuţaş.
Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei,
compartimentul contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gălăuţaş.
Gălăuţaş, la 29 iunie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Urzică Sorin-Marin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

