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JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COML]NEI TARCAU

H o TAnAnn
privind sciderea unor creante din eviden{ele fiscale

ca urmare a implinirii termenului de prescriplie a dreptului
de a cere executarea siliti a acesfora

Consiliul local al comunei Tarclu, jude{ul Neaml;
Avdnd in vedere prevederire 

'.t. 
2, art. 110 - art. 112, art. 215 - '.I, 

2r9 crin Legea
nr' 201/2015 privind codur de procedurd fiscald, cu modificdrile qi compretdrile ulterioare;

Ydzdnd npoartele de specialitate nr.2.323 gi 2.324 din 16.03.2011 ale compartrmenrului
impozite 9i taxe locale prin care se arata cd in urma verificErilor efectuate s-a constat f.aptul cd in
evidenla fiscald curentd apar debite provenite din amenzi contravenlionale pentru care termenul de
prescriplie a dreptului de a cere executare silitd s-a implinit, fiind necesard scdderea acestora din
eviden!ele fiscale;

AnalizAnd expunerea de motive nr. 2.662/27.03.2017 a vlcepimarului comunei, prin care se
propllne emiterea unei hotdra|i prin care sa se constate faptul cd in cazul unor amenzi contravenlionale
dreptul de a efectua executare silitd a crea:rlelor s-a prescns, sa se autorizeze compartimentul de
specialitate din cadrul aparatului primarului sd inceteze mdsurile de realizarca acestora gi s6 procedeze
la scdderea lor din evidenla creanlelor fiscale curente;

cu avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale cons iului locall
in temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) rir. ,,b", alin. (4) lit. ,,c", alin. (9) qi are arr. 45 arin. (1),

alin (3) coroborat cu art. 119 din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu
modifi cdrile gi completdr-ile ulterioare,

HOTAnngrn:
Art' 1 constatd implinirea termenului de prescriplie a dreptului de a cere executarea silita a

creanlelor fiscale in sumd totald de 9.019 lei, crean{e provenlte din amenzi contuaventionale
gi stingerea acestora prin prescr.iplie, dupd cum urmeaza:

NUME $I PRENUME
CONTRIBUABIL

OLARIU TATIANA
1601018270s94

ANTAL PETRU
NISTOR
LUCAN-FLORIN

184081',/2'70042 SOLCA,
SUCEAVA

07.05.2006 - 7640let,
debite pleluate de la
finanlele pubiice Bicaz
07.12.2007 -2501ei
07.06.2008 -250 le
30.06.2008 - 571 lei
09.10.2008 - 100 lei

TOTAL crean{e fiscale



-2-

Art' 2 Pentru creanlele fiscale prevdzute la arl. 1 se autorizeaz| compartimentul impozite gi taxe
locale sd efectueze scdderea acestora din evidenfele fiscale curente.

Art' 3 Prinrarul comunei impreund cu aparatul de specialitate vor actraliza evidenlele fiscale qi

financiar-contabile potrivit prevederilor ar1. 1 .

Art' 4 Prezenta hotdrAre va fi comunicatd persoanelor interesate, primarului comunei qi lnstituliei
Prefectului judefului Neam! prin intermediul secretarului unitalii administrativ teritorrale,
care va proceda gi la aducerea ei ra cunogtinld publicd prin afigaj la sediul primdriei

de gedin!6,

Nr. l4 din 3l martie 2017

Ntundr consilieri locali in funclie 13
HotA.area a fost ado platdin gedirLtra ordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu
cu un numdr de r3 voturi penhu,0 ablineri qi 0 voturi impotriva din toialul de 13 consilieri prezenti

AN MAXIM

C ontr os emneazd pentru I egal itate,


