
                   

     
H O T Ă R Â R  E  

privind scăderea din evidența creanțelor  fiscale a  obligaţiilor  de natură chirie, taxa 
teren, majorari  și accesorii, pentru debitorul Anghelache Victor , decedat în anul 2016 

 
      Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu  
modificările şi completările ulterioare;      
            Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr. 2939/72 din 
17.03. 2021,  Raportul de specialitate al Serviciului financiar –contabil, nr. 2932 din 17.03. 
2021,   cu privire la solicitarea de anulare a unor obligaţii nefiscale de natura chirii, taxa teren , 
majorări și accesorii  
             Având în vedere prevederile : 

- art  129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c),  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare; 

- art.266  , alin.(1), (2),(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu  
modificările şi completările ulterioare 

      Ținând seamă de  avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale 
consiliului local; 

În temeiul   art. 139, alin.(3) , lit.g) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 
07. 2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Â Ş T E : 

           Art. 1. - Se aprobă scăderea din evidența creanțelor  fiscale  și  anularea  obligaţiilor  
fiscale și nefiscale  de natura chirie, taxa teren, majorări și accesorii , în suma de 5272 lei ,  
datorată de defunct Anghelache Victor  , creanță pentru care nu s-a atras răspunderea altor 
persoane. 

          Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul 
oraşului Slănic  şi Serviciul financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului oraşului 
Slănic. 

          Art. 3. - Secretarul general al oraşului Slănic va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
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Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi  „pentru”, 0 „împotrivă” şi 1 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 (majoritate simplă) 
 


