
Consiliul local al comunei TarcIu.

AvAnd in vedere prevederile aft.266

fiscali, cu rnodificdrile qi completirile

Analiz6nd expunerea de motive nr. 6.

anularea crean{elor fiscale (principale qi

persoane j urid ice care in prezent este radiald.

VAzdnd gi referatul de specialitate nr.

prin care se constat[ cd in eviden{a fiscald

fost radiatl din Registrul comerlului de pe

Cu avizll comisiilor de specialitate pe

in temeiul art. 36 alin. (t), alin. (9)

administraliei publice locale nr. 21512001,

Art. 1 Aprobb. anularea creanlelor

societatea comercialh POPAS

lAngd Tribunalul Neaml fird

3.186 lei debit $i accesoriile cal

Art.2

Art, 3

fi nanciar-contabile potrivit

Prezenta hotlrAre va fi
Prelecrulu i judegului Neam! prin

proceda gi la aducerea ei la

Nr, 46 din 25 august 2017

Numdr consilieri locqli tnfunclie 13
Hot5rarea a fost adoptatd"h qedinta ordinqrd a
cu un numAr de I I voturi pentru, 0 ab{ineri 9i 0

ROMANIA
ETULNEAMT

CONSILIUL AL AL COMTINEI TARCAU

TARAREH
privind creantelor fiscale

in cazul unei e juridice care a fost radiati

Neam!;

alin. (4) din Legea nr. 20712015, privind Codul de procedurI

08.2017 a viceprirnarului comunei, prin care se propune

lnregistrate in evidenlele fiscale ale primdriei pe numele unei

Registrul comerlului;

992 din 27.07 .2017 al compartimentului impozite qi taxe locale

apare societatea comerciali POPAS LILIANDI SRL care a

Tribunalul Neam!;

de activitate ale consiliului local;

ale art, 45 alin. (1), alin. (3), coroborat cu art. 1 19 din Legea

cu modificf,rile qi completdrile ulterioare.

HO AnAgrE:

inregistrate in evidenJa fisca16 curentd pentru persoana juridici

I S.R.L care a fost radiatl din Registrul comerfului de pe

rbspunderii juridice a ac{ionarilor, creanle fiscale formate din

Ia zi.

Primarul comunei imoreund cu aparatul de specialitate vor actualiza evidenlele fiscale 9i

art. 1.

persoanelor interesate, primarului comunei qi Lrstituliei

seqetarului unit[lii administrativ teritoriale, care va

publici prin afiqaj la sediul primiriei.

local al comunei Tarcbu

C ontr qsem n eaz d p e n tru legalita t e,

recretar cory4rAllheorghe fUNCU

impotrivA din totalul de 1 1 consilieri prezenli


