HOTARÂRE
privind aprobarea insolvabilităţii de achitare a impozitelor, amenzilor si taxelor locale pentru unele
persoane fizice si juridice de pe raza comunei Gogosari, judeţul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL GOGOSARI ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr. 6391/ 22.12.2016;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 6367 / 21.12.2016;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 6425 / 27.12.2016;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 6426/ 27.12.2016;
-prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 176, alin.1, alin.2 din O.G. nr. 92/2003 – privind Codul de procedură fiscală, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 3, pct.”B”, alin. 15-24 din Ordinul 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind
declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice;
-prevederile art. 36, alin.(1), alin..(2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, alin. (2), lit.”d” şi alin. (6), pct.2 din Legea
nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(1), art.47 şi art. 115, alin. (1), litera „b”, alin.(3), litera „a” şi „b” din Legea
nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Pe data prezentei se aprobă insolvabilitatea de achitare a amenzilor pentru un număr de 45
(patruzeci si cinci), contribuabili cu valoarea creantei de 36 957 lei (treizecisisase mii nouasute
cinzecisisapte lei), reprezentand debite din amenzi, persoane fizice , conform borderoului desfăşurător
anexat prezentei hotărâri, din evidenţele de rol nominal unic ale Primăriei comunei Gogosari, judeţul
Giurgiu.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ se însărcinează primarul
comunei Gogosari, judeţul Giurgiu – domnul Daia Danut, domnul Ene Florea – referent impozite şi taxe
locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi doamna Chelu Elena – secretarul comunei
Gogosari, judeţul Giurgiu care va comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Giurgiu pentru legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Pirvu iulian

Chelu elena IulIana
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea insolvabilităţii de achitare a impozitelor,amenzilor şi taxelor locale
pentru unele persoane fizice și juridice de pe raza comunei Gogosari, judeţul Giurgiu
Subsemnatul Daia Danut - primarul comunei Gogosari, judeţul Giurgiu motivez prezentul
proiect de hotărâre, având în vedere:
În conformitate cu dispoziţiile art. 176, din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 3, pct.”B”, alin.
15-24 din Ordinul 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de
insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, obligaţiile bugetare ale unui debitor
urmărite de organele de executare, pot fi scăzute din evidenţa acestuia în cazul în care debitorul
respectiv se găseşte în stare de insolvabilitate.
Procedura privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau
juridice, se aplică creanţelor reprezentate atât de obligaţiile fiscale principale, cât şi de obligaţiile
fiscale accesorii aferente acestora.
Procedura de declarare a stării de insolvabilitate se aplică, atât în cazul debitorilor ale căror
venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată, cât şi în
cazul debitorilor care nu au venituri ori bunuri urmăribile.
Pentru creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri
sau bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanţei din
evidenţa curentă şi trecerea ei într-o evidenţă separată.
În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile,
organele de executare vor lua măsurile necesare de trecere din evidenţa specială în evidenţa
curentă şi de executare silită.
Dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri
urmăribile, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică
pe plătitor.
Având în vedere cele prezentate propunem analizarea şi adoptarea Proiectului de hotărâre
privind aprobarea insolvabilităţii de achitare a impozitelor, amenzilor şi taxelor locale pentru
unele persoane fizice de pe raza comunei Gogosari, judeţul Giurgiu .

P R I M A R,
Daia Danut

JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr. 6425 / 27.12.2016

RAPORT
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget – finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pirvu Iulian
Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin”, s-au
întrunit azi 27.12.2016, având următoarea ordine de zi: “Proiect de hotărâre privind
aprobarea insolvabilităţii de achitare a impozitelor, amenzilor şi taxelor locale pentru
unele persoane fizice și juridice de pe raza comunei Gogosari, judeţul Giurgiu .”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită aprobarea
insolvabilităţii de achitare a impozitelor, amenzilor şi taxelor locale pentru unele persoane
fizice și juridice de pe raza comunei Gogosari, judeţul Giurgiu , comisia de buget-

finanţe este de acord cu cele expuse mai sus, supus la vot de preşedintele de
comisie se aprobă în unanimitate de voturi de către toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRII,

Pirvu Iulian

Rosu Mirel Catalin

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr. 6426 / 27.12.2016

AVIZ
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Plesea Ilie, Licuta Catalin George, Chiru Mariana” în şedinţa de azi
27 .12.2016 au analizat următoarea ordine de zi: “Proiect de hotărâre privind
aprobarea insolvabilităţii de achitare a impozitelor, amenzilor şi taxelor locale pentru
unele persoane fizice și juridice de pe raza comunei Gogosari, judeţul Giurgiu .”

În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă de toţi cei
prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,
Plesea Ilie

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

