JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
HOTARARE
Privind aprobarea scaderii din evidenla analitica a creanlelor fiscale, reprezentand amenzi
contravenlionale, pentru persoanele decedate din comuna Moroeni
Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edinla ordinara, astazi, 30
septembrie 2020,
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare a proiectuhii de hotarare, ca instrument de prezentare ~i motivare al
proiectului propus spre analiza ~i dezbatere, intocmit de catre primarul comunei Moroeni, inregistrat la
nr. 9.498 din 14.08.2020 privind proiectul de hotarare pentru aprobarea scaderii din evidenta analitica
a creanlelor fiscale pentru persoanele decedate din comuna Moroeni, reprezentand amenzi
contraventionale;
-Raportul de specialitate, inregistrat la nr. 9.499 din 14.08.2020, al domnului Daniel Cirsteainspector superior in cadrul Compartimentului Taxe ~i impozite locale din aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Moroeni, care are atribulii privind executarea silita, privind proiectul de hotarare
privind scaderea din evidenta analitica a creanlelor fiscale pentru persoanele decedate din comuna
Moroeni, reprezentand amenzi contraventionale;
-Prevederile art. 27 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 266 alin. (3) din Legea 207/2015,
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenla decizionala in
administratia publica;
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Moroeni;
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. 7) din Ordonata de Urgenla a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), c ~i g) coroborat cu dispozitiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1),
lit. a) ~i art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonata de Urgenla a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
HOT ARA~TE:
Art. 1
Se aproba scaderea din evidenla analitica a creanlelor fiscal, reprezentand amenzl
contraventionale, pentru persoanele decedate din comuna Moroeni, conform tabelului anexat:
Nr.
Numele ~i prenumele
CNP
Suma
ROL
Tip Debite
crt.
0

1

1
x

LucaMihai
Total

-lei-

Decedat

2

3

4

5

1530429150029

Amenzi

5.900

1013307

5.900

Art. 2
Prin grija secretarul general al comunei Moroeni se comunica prezenta prefectului in eel mult
10 zile lucratoare de la data adoptarii, aceasta fiind dusa la indeplinire prin grija domnului Daniel Cirstea
- inspector superior in cadrul Compartimentului Taxe ~i impozite locale din aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Moroeni, caruia i se transmite hotararea ill cel mult 5 zile de la data comunicarii
oficiale catre prefect.
MNEAZA,
eorghe Claudiu George
Nr. 59
Moroeni: 30.09.2020

