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ROMÂNIA                                                                                                    Avizat,  
      
JUDEŢUL SATU MARE                                                     Secretar general al comunei Bogdand,                                                          
CONSILIUL LOCAL AL                                                                          Temian Simona 
COMUNEI BOGDAND 
Nr. 161/SG/04.02.2021 

 PROIECT DE HOTARARE 
privind scăderea din evidențele fiscale ale comunei Bogdand, a  

amenzilor persoanelor fizice decedate 
 

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

 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 160/SG/04.02.2021  întocmit de primarul comunei Bogdand; 

 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;  

În temeiul  art. 87, art. 129 alin.(4), art. 139 alin. (3) și a art. 196 alin. (1) lit. a  din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
             Art.1. Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale ale Primărieie comunei Bogdand, a  
procesului verbal de contravenție și scăderea sumei de 400 lei reprezentând contravaloarea 
parțială a amenzii contravenționale a debitorului decedat, conform anexei care face parte din 
prezenta hotarare. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Bogdand și compartimentul financiar contabil. 

Art.3 .- Prezenta hotărâre se comunică: 
• Primarului comunei Bogdand; 
• Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare; 

• Compartimentului financiar contabil  
 Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--.
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ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 161/SG/04.02.2021 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                            Avizat,   
JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                    Secretar general al comunei Bogdand,                                                          
CONSILIUL LOCAL AL                                                                                                                     Temian Simona 
COMUNEI BOGDAND 

SITUATIA   
             cu persoanele decedate 

 
Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele 
contravenientului CNP 

Seria şi nr.           
Proces verbal 

Data 
întocmirii 

Suma 
lei RON Observaţii 

1. VARGA IOAN 1671113304015 Seria PSMX 
nr. 135179 

26.12.2018 500 Plată: 
-50 lei - chitanta seria SM 

CBC nr. 0028723 
-50 lei- chitanta seria SM 
CBC nr. 0030738 
 

TOTAL     400 100 
   

   
Adoptată în şedinţa ordinară din_______________. 

      INIȚIATOR,  
PRIMARUL COMUNEI, 

                    Aurel Bojan 
( p r e n u m e l e  ş i   n u m e l e ) 

L.S 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--.
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU-MARE 
COMUNA BOGDAND 
PRIMAR 
NR. 160/SG/04.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale 
 ale comunei Bogdand, a  

amenzilor persoanelor fizice decedate 
 
          În conformitate cu prevederile art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și cu prevederile art. 32 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inițiez Proiectul de hotărâre privind 
scăderea din evidențele fiscale ale comunei Bogdand, a amenzilor persoanelor 
fizice decedate 

Având în vedere că prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 reglementează că 

”Drepturile si obligatiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor (…).”, iar alin (2) 

prevede că ”Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazul obligatiei de plata a sumelor ce 

reprezinta amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoana fizica”, anularea creanțelor 

fiscale în cazul persoanelor decedate conform  art. 266 alin.3 din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală  cu modificările și completările ulterioare  ” se face când organul 

fiscal constată că debitorul persoană fizică este disparut sau decedat fara sa fi lasat venituri 

ori bunuri urmaribile”  scazându-se din evidenta acestuia  obligatiile fiscale restante 

inregistrate de debitori persoane fizice decedate; 

  Întrucât  în urma verificării evidențelor fiscale s-a constatat existența unor debite în 
sarcina persoanei decedate - Varga Ioan, se propune scăderea creanței din evidența fiscală, și 

anume scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Bogdand a procesului verbal de 
contravenție Seria PSMX nr. 135179 din data de 26.12.2018 și scăderea sumei de 400,00 lei 
reprezentând amendă contravențională a debitorului decedat.  

 
PRIMAR, 

BOJAN AUREL  
 

 

 

 


