ROMÂNIA
JUDEŢULNEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTARÂREA
NR. 58 DIN 29.08.2018
privind scoaterea din evidența fiscală ale Primăriei Comunei Moldoveni a unui proces
verbal de contravenție și scăderea sumei de 200 lei reprezentând amendă
contravențională a debitorului GRĂJDEANU IOAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI,JUD.NEAMŢ;
Având în vedere expunerea de motive iniţiată de primarul comunei Moldoveni și
referatul întocmit de către compartimentul impozite și taxe, prin care se propune
scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Moldoveni a unui proces
verbal de contravenție și scăderea sumei de 200 lei reprezentând amendă
contravențională, ale debitorului GRĂJDEANU IOAN;
Văzând avizul favorabil ale comisiilor de specialitate a consiliului local;
în conformitate cu OMEF nr. 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind
declararea stării de insolvență a debitorului persoană fizică sau juridică, a art. 266
alin. 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. B și alin. 4 lit. C
din legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, art. 45 şi 115, alin. 1, lit. „b” din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă scoaterea din evidența fiscală ale Primăriei Comunei
Moldoveni a procesului verbal de contravenție PL 23507 din data de 22.05.2017 și
scăderea sumei de 200 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorului
GRĂJDEANU IOAN – decedat act nr. 539 din 24 iulie 2018 înregistrat la Primăria
Roman, județul Neamț, conform certificatului de deces seria D.10 nr. 276515.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul comunei
Moldoveni, prin compartimentul de specialitate.
Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
persoanelor şi autorităţilor interesate.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER,
Nicolaie MOISEI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

