
                                                                                

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
    privește : scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume
                     reprezentând amenzi contravenționale la data de 31.12.2022 ale debitorilor decedați 

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

 Referatul de aprobare nr. 1612/12.01.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;
 Raportul de specialitate nr. 1616/12.01.2023 al Direcţiei Juridic Comercial;
 Avizul  comisiilor  de  specialitate  pe  domenii  de  activitate  ale  Consiliului  Local  al

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

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

Codul de Procedură Fiscală, cu modificările 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” și lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

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

196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările

și completările ulterioare,

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  la  data  de 31.12.2022 ale  unor debitori  decedați,  conform anexei  nr.  1  la  prezenta
hotărâre.

Art.  2. 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
Economice, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

    PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
              CONSILIER,         SECRETAR GENERAL,
           Ioan AUGUSTIN                                       Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria,
Nr. 07 din  25 ianuarie 2023
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Nr. 1612/12.01.2023

Referat de Aprobare
cu privire la proiectul de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale 

Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume reprezentând amenzi contravenționale 
la data de 31.12.2022 ale debitorilor decedați 

Scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume reprezentând
amenzi  contravenționale  ale  debitorilor  decedați  se  impune  în  vederea  eficientizării  activității  de
colectare,  avându-se în vedere că amenzile,  în conformitate  cu prevederile  legale  în vigoare,  nu sunt
transmisibile în cazul decesului persoanei amendate. 

Susținerea - din punct de vedere legal al proiectului propus - este fundamentată pe prevederile :
- art.  27),  alin.  (1)  și  alin.  (2)  din  Legea  nr.  207/2015 privind  Codul  de Procedură  Fiscală,  cu

modificările şi completările ulterioare :
„(1)  Drepturile  şi  obligaţiile  din  raportul  juridic  fiscal  trec  asupra  succesorilor   debitorului  în

condiţiile  dreptului  comun,  dispoziţiile  art.  23  rămânând  aplicabile.
         (2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul obligaţiei de plată a sumelor ce reprezintă
amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică.”

-  art. 266), alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare :

       „(3) Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că debitorul persoană fizică este dispărut
sau decedat fără să fi lăsat venituri ori bunuri urmăribile.”

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ  al  României,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  propun  următorul  proiect  de
hotărâre și anume, aprobarea scoaterii din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor
sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați, conform anexei nr. 1. 

Proiectul de hotărâre va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului
Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN

http://www.alexandria.ro/
mailto:primalex@alexandria.ro


                                                                                   

                                                                                                                                
                                                             M U N I C I P I U L   A L E X A N D R I A                                                                    
                                                                               
                                             Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
                                                              Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728
                                                  E-mail: primalex@alexandria.ro,  Web: www.alexandria.ro
                                                           
Nr. 1616/12.01.2023

Raport de Specialitate
privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume

reprezentând amenzi contravenționale la data de 31.12.2022 ale debitorilor decedați 

Prin Referatul  de Aprobare nr.  1612 din data de 12.01.2023,  Primarul  Municipiului  Alexandria  -
domnul  Victor  Drăgușin  -  propune  elaborarea  unui  proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  scoaterea  din
evidențele  fiscale  ale  Primăriei  Municipiului  Alexandria  a  unor  sume  reprezentând  amenzi
contravenționale ale debitorilor decedați.

Scoaterea  din  evidențele  fiscale  ale  Primăriei  Municipiului  Alexandria  a  unor  sume reprezentând
amenzi  contravenționale  ale  debitorilor  decedați,  se  impune  în  vederea  eficientizării  activității  de
colectare și executare silită, avându-se în vedere că amenzile, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, nu sunt transmisibile în cazul decesului persoanei amendate. 

Susținerea - din punct de vedere legal al proiectului propus - este fundamentată pe prevederile :

 art.  27),  alin.  (1)  și  alin.  (2)  din  Legea  nr.  207/2015 privind  Codul  de Procedură  Fiscală,  cu
modificările şi completările ulterioare :

„(1)  Drepturile  şi  obligaţiile  din  raportul  juridic  fiscal  trec  asupra  succesorilor   debitorului  în
condiţiile  dreptului  comun,  dispoziţiile  art.  23  rămânând  aplicabile.
         (2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul obligaţiei de plată a sumelor ce reprezintă
amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică.”

 art. 266), alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare :

       „(3) Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că debitorul persoană fizică este dispărut
sau decedat fără să fi lăsat venituri ori bunuri urmăribile.”

Scoaterea  din  evidențele  fiscale  ale  Primăriei  Municipiului  Alexandria  a  unor  sume reprezentând
amenzi contravenționale ale debitorilor decedați, nu produce un impact negativ asupra bugetului local al
municipiului Alexandria, deoarece, în urma centralizării, potrivit anexei nr. 1 a rezultat o creanță în sumă
de 44.228,00 lei aferentă unui  număr de 18 rol-uri.

Având în vedere că propunerea de mai  sus a fost  făcută în conformitate  cu prevederile  legale  în
vigoare,  s-a  întocmit  proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  scoaterea  din  evidențele  fiscale  ale  Primăriei
Municipiului  Alexandria  a  unor  sume reprezentând  amenzi  contravenționale  ale  debitorilor  decedați,
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proiect  de  hotărâre  care  va  fi  supus  spre  dezbatere  și  aprobare  în  Consiliul  Local  al  Municipiului
Alexandria.

                    Direcția Juridic Comercial                             Direcția Impozite și Taxe Locale
                           Director Executiv,                                                          Director Executiv,
                       Postumia CHESNOIU    Claudia Ureche

                        
 

                           Direcția Economică
                             Director Executiv,
                              Haritina Gafencu

                                                                                                                     Întocmit
                                                                                                Compartiment Recuperare Creanțe 
                                                                                                             și Executare Silită
                                                                                                             Consilier Superior,
                                                                                                             Claudia BULIGAN
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 07 din 25 ianuarie 2023

Lista cu sume

reprezentând amenzi contravenționale la data de 31.12.2022 

ale debitorilor decedați în vederea scoaterii din evidențele fiscale ale 

Primăriei Municipiului Alexandria

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

CONSILIER,

Ioan AUGUSTIN

Nr.
crt.

Nume și prenume ROL Suma
-lei-

1. Baiaram Aurica 1067022 275
2. Burcea Gabriel Cristian 1051611 4.000
3. Calotă Deborița 1027529 250
4. Calotă Samuel 1079542 1.305
5. Constantinescu Ricardo 1047936 17.201
6. Dobrin Anghel 1014704 232
7. Gheorghe Ștefan 1022365 600
8. Hristache Florinel 1051359 1.300
9. Ilie Florea 1078506 100

10. Mihai Florina Alexandra 1046271 100
11. Morcoașe Letiția 1068700 14.250
12. Muti Stan 1030556 150
13. Pușcaciu Gheorghe 1025967 1.315
14. Putaru Mircea Aurelian 1073587 1.050
15. Roșioru Mihail Iulian 1064245 500
16. Smochină Marin 1043097 200
17. Ulmeanu Dumitru Viorel 1060356 200
18. Vulpe Sandu 1070388 1.200

Total 44.228
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