
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

- PROIECT - 
H O T Ă R Â R E A  NR. _____  

privind scăderea din evidenţă a amenzilor persoanelor aflate în insolvenţă. 
 

 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data ____ 2021, 
la care participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă 
condusă de domnul consilier local Colniceanu George - Eduard , ales preşedinte de 
şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  30 
iunie 2021; 
 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare înregistrat la nr. 3206 din 25.08.2021 şi proiectul de 
hotărâre iniţiat de primar cu privire la scăderea din evidenţă a amenzilor persoanelor 
aflate în insolvenţă ; 
 - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Costești, înregistrat la nr. 3198 din 25.08.2021       ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. __, __ , şi 
__ din nr. -- din --.08.2021, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în 
forma şi cu conţinutul iniţiat de primar; 
             
             În conformitate cu prevederile art. 266 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală şi prevederile lit.D pct.20 lit.b și pct.21 din Ordinul nr. 
447/2007 privind aprobarea procedurii de declarare a insolvabilităţii fiscale ; 
 
 În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 
privind Codul administrativ , cu un număr de ____ voturi „pentru”, adoptă următoarea 
 
                                                    H O T Ă R Â R E : 
 

Art.1 Se aprobă scăderea din evidenţă a amenzilor persoanelor aflate în 
insolvenţă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către compartimentului 
financiar – contabil, impozite și taxe, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Costești. 

Art. Prezenta hotărâre se va comunica prin, grija secretarului general al comunei 
Costești, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea in vederea efectuării controlului legalităţii 
şi compartimentului financiar – contabil, impozite și taxe, din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Costești. 

 
                                                                                     Costeşti  __________ 2021. 

 
                   Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                             
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL VÂLCEA                                                          Anexa nr.1 LA HCL nr.  ___  / 2021. 
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

 
TABEL NOMINAL 

cu persoanele aflate în insolvenţă, în vederea scăderii din evidenţă a amenzilor . 
 

Nr. 
Crt. 

Numele si 
prenumele 

CNP 
Certificat de 

deces 
PROCES VERBAL 

Suma 
ron 

1. 

STĂNCĂLIE 
GHEORGHE 

 
Nr.rol unic- 46 

 

1600329382758 
Seria D11 

nr.362857  din 
28.06.2021 

Seria PVLY 
Nr.0006435 / 
09.06.2018 

500 

 
TOTAL 

  
 

500 

 
 

                                                                                           Costeşti  __________ 2021. 
 
 

 
                   Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                             
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
         - PRIMAR – 
Nr. 3206 din  25.08.2021. 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind scăderea din evidenţă a amenzilor persoanelor aflate în 

insolvenţă. 
 
 
 

Având în vedere că anularea creanțelor fiscale în cazul persoanelor 
decedate este reglementată prin art. 266 alin. 3 din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare 
cât și la 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. 

 Întrucât în urma verificării evidențelor fiscale s-a constatat existența 
unor debite în sarcina persoanei decedate, Stăncălie Gheorghe,C.N.P. 
1600329382758, conducătorul organului de executare dispune scăderea 
creanței din evidența fiscală. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al 
Comunei Costești spre analiză, dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 

 
 
 

                                             I N I Ț I A T O R, 
   P R I M A R , 
 

                       Marius – Toma PEŞTEREANU      
 
 
 
 
 
 
 
 

 



R  O  M  Â  N  I  A 
PRIMĂRIA COMUNEI COSTEŞTI 

Compartiment impozite si taxe locale  
Comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea 

Cod fiscal:2541509, Telefon: 0250/863330; Fax: 0250/863330 
E-mail: costesti@yl.e-adm.ro 

Nr. 3198 din 25.08.2021        
                                                                                                                                   Se  aproba, 

                                                                                                                                                Primar, 
 
 
 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
privind scăderea din evidenţă a amenzilor persoanelor aflate în insolvenţă. 

 
         Avand in vedere prevederile  Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr.447/2007 pentru 
aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, a 
art.266 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările 
ulterioare , privind  scaderea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, constat că proiectul de 
hotărâre îndeplinește cerințele legale, drept pentru care propun  spre dezbatere si aprobare in sedinta 
consiliului local :  

Nr. 
Crt. 

Numele si 
prenumele 

CNP 
Certificat de 

deces 
PROCES VERBAL 

Suma 
ron 

1. 

STĂNCĂLIE 
GHEORGHE 

 
Nr.rol unic- 46 

 

1600329382758 
Seria D11 

nr.362857  din 
28.06.2021 

Seria PVLY 
Nr.0006435 / 
09.06.2018 

500 

 
TOTAL 

  
 

500 

 
       Alaturat anexam copia certificatului de deces. 

                                                                                                                                       Consiler  ITL, 
 Mihaela BORASCU 


