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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA 6/2019 
 

privind scaderea din evidențele fiscale ale comunei Bogdand, a  
amenzilor persoanelor fizice decedate 

 

            Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

09.01.2019; 

 Având în vedere: 

 Referatul de necesitate întocmit de compartimentul financiar contabil 

înregistrat sub nr.32/04.01.2019 prin care se arată necesitatea scăderii din 

evidența fiscală a comunei Bogdand a amenzilor persoanelor fizice decedate ; 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  înregistrată sub nr. 

33/04.01.2019; 

Prevederile art.27 alin.(2) și ale  art. 266 alin. (3) din Legea nr.207/2015, 

privind  codul de procedură fiscală,  coroborate cu lit. D pct.20 lit.b și pct.21 din 
procedura privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane 
fizice sau juridice, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor 
nr. 447/2007;  

Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 

În temeiul  art. 36, alin(1),alin.2 lit. b, alin.4 lit. c, art. 45 alin.(1) și a art. 

115 alin.1  lit.b)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicata; 

HOTARASTE 

 

                Art.1. Se aprobă scăderea din evidențele fiscale ale comunei Bogdand, 

a amenzilor persoanelor fizice decedate, conform referatului întocmit de către 
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compartimentul financiar contabil, în valoare totala de 1.064,00 lei, conform 

anexei nr.1 care face parte din prezenta hotarare. 

 

Art.2. Prevederile prezentului proiect de hotarare vor fi duse la 

îndeplinire de catre compartimentul financiar contabil.    

 

  Art.3 .- Prezenta hotărâre se comunică: 

 Primarului ales al comunei Bogdand; 
 Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare; 
 Compartimentului financiar contabil  

 

Adoptată în şedinţa ordinară din 09.01.2019 . 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează: 

SZILAGYI ANTAL-ATTILA                                       SECRETARUL COMUNEI, 

                             Cu atribuții delegate 

   -consilier local-    Temian Simona 

L.S.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale 

art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 

Nr.total al consilierilor prezenţi; 11; 

Nr.total consilieri absenţi: 0 ; 

Voturi pentru: 11; 

Voturi împotriva: 0 ; 

Abţinere:0. 


