ROMÂNIA
COMUNĂ URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comună Urecheni, Judeţul Neamț, tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

Proiect
HOTĂRÂREA Nr
Din 14.12.2018
Privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2018
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
a) art.36 alin. (1), alin. (2), lit.” b” şi alin. (4) lit.” a” şi „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art.266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
Ulterioare;
c) Legii nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii
nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de:
- a) referatul de aprobare al primarului comunei Urecheni, în calitatea sa de iniţiator de proiect;
- b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
- c) avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI adoptă prezenta Hotărâre:
Art.1. - Se aprobă anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei restante, aflate în sold la
data de 31 decembrie 2018.
Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei
comunei www.urecheni.ro şi se transmite către:
- Primarul UAT Urecheni, domnul Ion Tanaselea.
- Compartimentului financiar contabil Primăria Urecheni.
- Instituţia Prefectului judeţul Neamţ.

Iniţiator,
Primar
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI URECHENI
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea anulării creanţelor fiscale
Mai mici de 40 lei aflate în şold la data de 31 decembrie 2018
Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre constă în prevederile articolului 266 din Legea
nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare:
ART. 266
Anularea creanţelor fiscale
(1) În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele
privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale
supuse executării silite, conducătorul organului de executare silită poate
aproba anularea debitelor respective.
(2) În cazul prevăzut la art. 265 alin. (2), dacă la sfârşitul
perioadei de prescripţie se constată că debitorul nu a dobândit bunuri sau
venituri urmăribile, organele de executare silită procedează la anularea
obligaţiilor fiscale.
(3) Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că
debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat fără să fi lăsat
venituri ori bunuri urmăribile.
(4) Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice,
radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se
anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea
altor persoane, potrivit legii.
(4^1) Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane fizice care
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau profesii libere,
precum şi asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, radiaţi
din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii, se anulează
după radiere, inclusiv în situaţia în care obligaţiile au fost preluate de
alţi debitori în conformitate cu prevederile art. 23.
(5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central,
aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se
anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi
neachitate de debitori.
(6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local,
prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor
fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută
la alin. (5).
(7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale
datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a
anului.
(8) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central
şi local se anulează şi în următoarele situaţii:
a) ulterior închiderii procedurii insolvenţei, în situaţia în care
creanţele nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca
debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă
ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori
transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia,
potrivit legii;

b) ulterior închiderii procedurii de reorganizare judiciară, în
situaţia în care creanţele fiscale nu sunt acceptate în planul de
reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să
se conformeze planului de reorganizare aprobat.
(9) Pe toată perioada derulării procedurii insolvenţei sau
reorganizării judiciare, după caz, creanţele prevăzute la alin. (8) nu se
sting.

Concluzii: proiectul de hotărâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 40 lei
îndeplineşte cerinţele de oportunitate şi legalitate şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului local.

Întocmit,
Tănăselea Coca

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNĂ URECHENI
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea anulării creanţelor fiscale
Mai mici de 40 lei aflate în şold la data de 31 decembrie 2018
Potrivit 36 alin. (1), alin. (2), lit.” b” şi alin. (4), lit.” a” şi „c” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local are iniţiativă şi
hotărăşte în toate problemele de interes local. În exercitarea atribuţiilor conferite, Consiliul Local aprobă, la
propunerea primarului bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar. Consiliul local stabileşte impozitele şi taxele locale, în condiţiile Legii
nr.227/202015, privind Codul fiscal.
Articolul 266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, conţine următoarele precizări:
ART. 266
Anularea creanţelor fiscale
(1) În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele
privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale
supuse executării silite, conducătorul organului de executare silită poate
aproba anularea debitelor respective.
(2) În cazul prevăzut la art. 265 alin. (2), dacă la sfârşitul
perioadei de prescripţie se constată că debitorul nu a dobândit bunuri sau
venituri urmăribile, organele de executare silită procedează la anularea
obligaţiilor fiscale.
(3) Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că
debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat fără să fi lăsat
venituri ori bunuri urmăribile.
(4) Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice,
radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se
anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea
altor persoane, potrivit legii.
(4^1) Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane fizice care
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau profesii libere,
precum şi asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, radiaţi
din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii, se anulează
după radiere, inclusiv în situaţia în care obligaţiile au fost preluate de
alţi debitori în conformitate cu prevederile art. 23.
(5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central,
aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se
anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi
neachitate de debitori.
(6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local,
prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor
fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută
la alin. (5).
(7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale
datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a
anului.

(8) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central
şi local se anulează şi în următoarele situaţii:
a) ulterior închiderii procedurii insolvenţei, în situaţia în care
creanţele nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca
debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă
ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori
transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia,
potrivit legii;
b) ulterior închiderii procedurii de reorganizare judiciară, în
situaţia în care creanţele fiscale nu sunt acceptate în planul de
reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să
se conformeze planului de reorganizare aprobat.
(9) Pe toată perioada derulării procedurii insolvenţei sau
reorganizării judiciare, după caz, creanţele prevăzute la alin. (8) nu se
sting.

Pentru aplicarea actelor normative menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind
Aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în şold la data de 31 decembrie 2018 pe care vă
rog să îl analizaţi şi să îl votaţi.

Primar,
Tănăselea Ion

ROMÂNIA
COMUNĂ URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comună Urecheni, Judeţul Neamț, tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTĂRÂREA Nr 63
Din 14.12.2018
Privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2018
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
a) art.36 alin. (1), alin. (2), lit.” b” şi alin. (4) lit.” a” şi „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
b) art.266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
Ulterioare;
c) Legii nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii
nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de:
- a) referatul de aprobare al primarului comunei Urecheni, în calitatea sa de iniţiator de proiect;
- b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
- c) avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI adoptă prezenta Hotărâre:
Art.1. - Se aprobă anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei restante, aflate în sold la
data de 31 decembrie 2018.
Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei comunei
Urecheni www.urecheni.ro şi se transmite către:
- Primarul UAT Urecheni, domnul Ion Tanaselea.
- Compartimentul financiar contabil-Primaria Urecheni
- Instituţia Prefectului judeţul Neamţ.

Preşedinte şedinţă,
Consilier local
Livadă Fănică

Contrasemnează,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și voturi 0 împotrivă din 12 consilieri prezenți,
din totalul de 13 a celor în funcție.

