
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
anularea creanţelor fiscale datorate bugetului local

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, “creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 
decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează’.

Art. 178 alin. (3) din acelaşi act normativ prevede că “în cazul creanţelor fiscale 
datorate bugetelor locale, suma prevăzută la alin. (2) reprezintă limita maximă până la 
care, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot 
fi anulate”.

Faţă de cele mai sus menţionate supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate bugetului local al comunei Mihail 
Kogălniceanu, de până la 30 lei inclusiv, aflate în sold la data de 31.12.2011, provenite 
din impozite, taxe, contribuţii şi alte sume prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Primar
Dinu Alexandru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind anularea 
creanţelor fiscale datorate bugetului local

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, “creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 
decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează’.

Art. 178 alin. (3) din acelaşi act normativ prevede că “în cazul creanţelor fiscale 
datorate bugetelor locale, suma prevăzută la alin. (2) reprezintă limita maximă până la 
care, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot 
fi anulate”.

În aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de legislaţia în vigoare, apar şi 
situaţii în care cheltuielile de executare silită sunt mai mari raportate la valoarea creanţei 
de recuperat, ceea ce conduce la ineficienţa în ceea ce priveşte colectarea creanţelor 
bugetului local. 

Faţă de cele mai sus menţionate supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate bugetului local al comunei Mihail 
Kogălniceanu, de până la 30 lei inclusiv, aflate în sold la data de 31.12.2011, provenite 
din impozite, taxe, contribuţii şi alte sume prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Inspector
Manea Petrică



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind anularea 
creanţelor fiscale datorate bugetului local

  

    
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 

analizat raportul întocmit de compartimentul impozite şi taxe locale, expunerea de motive 
a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa Consiliului Local convocat de îndată în data de 28.12.2011.

Proiectul de hotărâre prevede anularea creanţelor fiscale datorate bugetului local 
al comunei Mihail Kogălniceanu, de până la 30 lei inclusiv, aflate în sold la data de 
31.12.2011, provenite din impozite, taxe, contribuţii şi alte sume prevăzute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind anularea 
creanţelor fiscale datorate bugetului local

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, actualizată si prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA
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