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HOTĂRÂREA  NR.  89 / 2019 
Privind radierea din evidenţele fiscale a unor debite 

 

 Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judetul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31 octombrie 2019  ; 

  

 Având în vedere: 

 referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş, înregistrat sub nr. 4/ 172/23.10.2019; 

 Raportul de specialitate al compartimentului de impozite si taxe locale din cadrul aparatului 

propriu al primarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr.  4/173/23.10.2019; 

 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; 

 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;  
 Certificatul de atestare fiscală emis de Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul 

Primăriei comunei Gălăuţaş sub nr. 4246/23.10.2019 ;  

 Certificatul de deces seria DC nr. 148897 al numitului Ilisan Silviu-Mihai, CNP  

1690715193805  cu ultimul domiciliu în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș-Pârău nr. 242A, judetul 

Harghita, eliberat de Primăria Comunei Gălăuțaș, în baza actului de deces nr. 6 din 6 iunie 2019 ;  

-Avizul consultativ 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.  6/108/24.10.2019, 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. 6 / 107/24.10.2019 ; 

 In temeiul dispozitiunilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b) , alin. 4 lit. a) , c),  alin.14, art 196 alin. 

1 lit. a), art. 197, art. 198 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă radierea din evidenţele fiscale a sumei de 713 lei, reprezentând amenzi, pe 

motiv că persoana fizică ILISAN SILVIU-MIHAI, CNP 1690715193805 cu ultimul domiciliu în 

comuna Gălăuţaş, sat. Gălăuțaș-Pârău, nr. 242A, judetul Harghita, înregistrată la rol nominal unic 

244, ca subiect de drept nu mai există, fiind decedată la data de 5 iunie 2019.  

 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  31 octombrie 2019  
  

Președinte de ședință,                 Contrasemnează pentru legalitate,    
Consilier local,                                                                 Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
 Morar Petru                                        Morar Monica-Camelia 
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Președinte de  ședință,               Contrasemnează pentru legalitate,    

Consilier local,                                                                                       Secretarul comunei Gălăuţaş 

Tompea Emil                                                 Morar Monica-Camelia 

 

Proiect de HOTĂRÂRE  NR.           /2019 
Privind radierea din evidenţele fiscale a unor debite 

 

 Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judetul Harghita, întrunit în şedinţa din data 

de………………….2019  ; 

  

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a primarului comunei Gălăuţaş, înregistrată sub nr. 4/   /             2019; 

 Raportul de specialitate al compartimentului de impozite si taxe locale din cadrul aparatului 

propriu al primarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr.  4/      /              2019; 

 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; 

 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;  
 Certificatul de atestare fiscală emis de Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul 
Primăriei comunei Gălăuţaş sub nr. 4246/23.10.2019 

 Certificatul de deces seria DC nr. 148897 al numitului Ilisan Silviu-Mihai, CNP  

1690715193805  cu ultimul domiciliu în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș-Pârău nr. 242A, judetul 

Harghita, eliberat de Primăria Comunei Gălăuțaș, în baza actului de deces nr. 6 din 6 iunie 2019 ;  

-Avizul consultativ 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.  6 /     /2019, 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. 6 /   /2019 ; 

 In temeiul dispozitiunilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit b) , alin. 4 lit a) , c),  alin.14, art 196 alin. 

1 lit a), art. 197, art. 198 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă radierea din evidenţele fiscale a sumei de 713 lei, reprezentând amenzi, pe 

motiv că persoana fizică ILISAN SILVIU-MIHAI, CNP 1690715193805 cu ultimul domiciliu în 

comuna Gălăuţaş, sat. Gălăuțaș-Pârău, nr. 242A, judetul Harghita, înregistrată la rol nominal unic 

244, ca subiect de drept nu mai există, fiind decedată la data de 5 iunie 2019.  

 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  23.10.2019            
  

Inițiator : Țăran Radu-primar         Avizat pentru legalitate,    
                                                                        Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
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                                                Morar Monica-Camelia 
 
 
 

 

 

                                                                          De acord, 
Primar,                      Contabil, 

Ţăran Radu             Nădăşan Ileana 

 

 

Raport de specialitate 
Privind radierea din evidenţele fiscale a unor debite  

 

 Având în vedere:  
 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, art.29, art. 176 alin. 5;  

 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; 

  De asemenea, din punct de vedere al procedurii fiscale reglementate de Legea nr. 227/2015  

privind Codul de procedura fiscala,  

ART. 27 

    Drepturile şi obligaţiile succesorilor 
    (1) Drepturile şi obligaţiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în 

condiţiile dreptului comun, dispozițiile art. 23 rămân aplicabile,. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul obligaţiei de plată a sumelor ce reprezintă 
amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică. 
 Art 176 alin. (5) “Dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constată dobândirea unor 
bunuri sau venituri urmăribile, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din 
evidenţa analitică pe plătitor, potrivit art. 134. Scăderea se face şi în cursul perioadei de prescripţie în 
cazul debitorilor, persoane fizice, decedaţi sau dispăruţi, pentru care nu există moştenitori care au 
acceptat succesiunea. 

    Se propun următoarele:  
 - radierea din evidenţele fiscale a sumei de 713 lei, reprezentând amenzi, pe motiv că 
persoana fizică ILISAN SILVIU-MIHAI, CNP 1690715193805 cu ultimul domiciliu în comuna 

Gălăuţaş, sat. Gălăuțaș-Pârău, nr. 242A, judetul Harghita, înregistrată la rol nominal unic 244, ca 

subiect de drept nu mai există, fiind decedată la data de 5 iunie 2019, așa cum reiese din 
Certificatul de deces seria DC nr. 148897 eliberat de Primăria Comunei Gălăuțaș, în baza actului de 

deces nr. 6 din 6 iunie 2019 .  

 Propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
   

Gălăuţaş, la             2019 

                                                      

                                                            Intocmit,     

                                                                          Compartiment impozite și taxe, urbanism 

                                                                                                Morar Nicolae-Adrian 

 

  

http://modificariprocedurafiscala.fisc.ro/?cs=803911
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Judetul Harghita  

Comuna Gălăuțaș 

Nr. ......./ ............. /2019 

Referat de aprobare  

Privind radierea din evidenţele fiscale a unor debite  
 

 Având în vedere:  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
 HGR nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare, 
 OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.29, art. 176 alin. 5;  

 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; 

  De asemenea, din punct de vedere al procedurii fiscale reglementate de O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedura fiscala, republicata: 

ART. 29 

     Drepturile şi obligaţiile succesorilor 
    (1) Drepturile şi obligaţiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în 
condiţiile dreptului comun. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul obligaţiei de plată a sumelor ce reprezintă 
amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică. 
  Art. 176 alin. (5) “Dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constată dobândirea unor 
bunuri sau venituri urmăribile, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din 

evidenţa analitică pe plătitor, potrivit art. 134. Scăderea se face şi în cursul perioadei de prescripţie 
în cazul debitorilor, persoane fizice, decedaţi sau dispăruţi, pentru care nu există moştenitori care au 
acceptat succesiunea. 

  Se propun următoarele:  
 -radierea din evidenţele fiscale a unor sume reprezentând amenzi pe motivul decesului 

persoanei fizice debitoare și  a faptului ca nu mai există ca subiect de drept.  
Propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 

 Gălăuţaş, la                 2019 

 

Primar, 

Ţăran Radu 
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