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ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveste: scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor 

sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 29644/10.12.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 29645/10.12.2020 al Direcţiei Juridic Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;
- Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare;
- Prevederile art. 27), alin. (1) și (2), art. 266), alin. (3) din Legea nr. 207/2015, 

privind Codul de Procedură Fiscală, cu modfificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 447/2007 pentru 

aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor 
persoane fizice, lit. D – Procedura de scădere din evidență	a	obligațiilor	fiscale, pct. 
20, lit b;

- Prevederile art. 129), alin. (1),lit. „b”, alin. (4), lit „a” si lit. „ c” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei ;

În temeiul prevederilor art. 136), alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (3), lit. “a” şi lit. „c” si 

art. 196, alin.(1), lit. “a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria  a 

unor procese verbale de contravenție și scăderea sumelor reprezentând contravaloarea 

amenzilor contravenționale ale unor debitori decedați.

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării ei.



2 / 2

Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 

Municipiului Alexandria, Direcţiei Juridic Comercial, Direcției Impozite și Taxe Locale  și 

Direcției Economic pentru cunoaştere şi aplicare.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
VICEPRIMAR SECRETAR GENERAL ,

AUGUSTIN IOAN ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 80 din 16.12.2020


