ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL ROSEŢI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod 917210, comuna ROSEŢI, judeţul Călăraşi
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017

COMUNA ROSEŢI
cod fiscal: 4294146
E-mail: primariaroseti@yahoo.com
PROIECT nr. 9684/ 15.10.2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice,
domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară la data de _______octombrie 2021,
Având în vedere:
-Prevederile art. 27 alin.(2), art. 265 alin.(1), (2), art. 266 alin.(1-2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală cu modificările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 84 alin.(1), alin.(4-5), coroborate cu prevederile art. 87 din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
Analizând:
-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr.9569/15.10.2021,
-Referatul de aprobare nr.9583/15.10.2021 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat,
-Avizul comisiei de specialitate înregistrat cu nr.____ din ____.10.2021,
-Prevederile H.C.L.nr. 31/29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință,
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) corelat cu alin(4) lit.c), art. 136 alin.(1),(8), art. 139 alin.(3) lit.c)
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare
Solicit Consiliului Local Roseți să analizeze prezentul proiect de hotărâre
și să delibereze cu privire la:

Art.1.-Se aprobă declararea stării de insolvabilitate pentru debite provenind din amenzi pentru un
număr de 11 persoane fizice, fără venituri și bunuri în proprietate precum şi pentru 13 persoane decedate,
ale căror date de identificare și situație fiscală se regăsesc în anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează d-na Adam
Sofica Mihaela, inspector amenzi la compartimentul Resurse Umane Buget Local-Impozite și Taxe Locale
și d-na Dudu Constanța, consilier/casier la același compartiment din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Roseţi, judeţul Călăraşi.
Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul Călărași
şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.roeticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți.
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