
 ROMANIA 
 JUDETUL   PRAHOVA  
 ORASUL VALENII DE MUNTE 
 CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARARE 
privind anularea obligatiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiate din 

Registrul Comertului si scoaterea societatilor comerciale radiate din evidenta fiscala 
 
 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 
- art.266 alin.(4) din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
- art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) si art.139 alin.(3) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 
Văzând  referatul de aprobare al primarului oraşului Valenii de Munte, raportul întocmit de 

către Serviciul buget – finanţe, impozite și taxe locale si raportul Comisiei pentru activităţi 
economico – financiare si agricultură si raportul Comisiei juridice si de disciplina, munca si 
protectie sociala; 

 
In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
 

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 

Art.l. Se aprobă anularea obligatiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati 
din Registrul Comertului pentru care nu s-a atras raspunderea altor persoane, prevazute in anexa, ce 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba scoaterea din evidenta fiscala a societatilor comerciale radiate din Registrul 
Comertului, prevazute in anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Serviciul buget – finanţe, impozite și taxe 
locale.   

Art.4. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe 
site-ul institutiei. 

Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.  
 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Niculae Nicoleta 

 
 
                                                                                                               
                                                                                                         CONTRASEMNEAZA: 
                                                                             SECRETAR  GENERAL – Onoiu Elena - Adina 
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Anexa  la H.C.L 
1/17.12.2019 

Situatie debite restante persoane juridice radiate de la 
Registrul Comertului 

Nr. 
Crt 

Denumire contribuabil CUI  Rol vechi 

Data 
radierii la 
Registrul 
Comertului  

Debit total la 
data radierii  

1 SC Arvi Doi Tei SRL 18495816 30073 09.05.2014 264.00 

2 SC Val Glass  Prod SRL 22295964 7555 17.08.2015 1,200.00 

3 SC Mil -Dov Srl 24304490 45775 02.06.2015 66.00 

4 SC Valbet Leo Trans SRL 23753830 8882 17.04.2014 2,008.00 

5 SC Mialex SRL 19737810 9266 04.09.2014 311.00 

6 SC Ringox Tour SRL 18745726 7431 02.07.2013 464.00 

7 SC C.S. SRL 1306513 46438 04.03.2015 30,285.00 

8 SC Floreal Construct SRL 15217564 7730 08.05.2018 1,502.00 

9 SC Iulycons Serv SRL 22432689 8282 01.08.2013 2,400.00 

10 SC Meran Company SRL 19102346 7898 02.12.2013 2,009.00 

11 SC Madion Trans SRL 17143161 8097 30.04.2015 11,638.00 

12 SC Anda SRL 5200522 7900 23.04.2015 666.00 

13 SC Iodor Com SRL 8750172 7327 20.08.2015 134,018.00 

14 SC Supremo Media SRL 8781667 7722 13.07.2018 56,861.00 

15 SC Tumargeo SRL 13390231 7440 03.03.2016 1,991.00 

16 SC Drasto SRL 15077410 8076 19.06.2014 263.00 

17 SC Albidi SRL 22076727 7625 06.12.2013 2,155.00 

18 SC Aviluz SRL 17352397 8739 7/2/2019 474,072.00 

19 SC Cristelsi SRL 3649364 7665 6/13/2019 216,381.00 

  Total        938,554.00 

   

 SEF SERVICIU B.F.I.T.L.  SEF BIROU I.T.L 

NITU ELENA      MORARU MARIA ANCUTA 
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ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 
PRIMĂRIA 

BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
Str. Berevoiesti nr.3A, tel.0244/280816, fax. 0244/280631 

                                                
Nr.                /                           .                      

    
RAPORT  DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, 
radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii şi scoaterea societăţilor comerciale 

radiate din evidenţa fiscală 
 
 În conformitate cu prevederile art. 266, alin 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale datorate de 

debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se 

anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor persoane, potrivit 

legii.  

 În urma verificării situaţiilor persoanelor juridice aflate în procedură de insolvenţă s-a 

constatat că pentru un număr de 19 societăţi comerciale, cu debite restante totale în suma de 

938.554 lei - prezentate în anexa, a fost dispusă închiderea procedurii, respectiv radierea debitorilor 

din Registrul Comerţului ca urmare a unor hotărârii judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. 

Analizând documentele existente la dosarele de executare silită se constată că înainte de 

deschiderea procedurii de insolvenţă s-au întreprins toate măsurile legale prevăzute de Codul de 

procedura fiscală, în vederea recuperării debitelor restante. 

Societăţile comerciale radiate - menţionate în Anexa la HCL se scot din evidenţele fiscale, 

având în vedere că în urma încetării persoanei juridice, organul fiscal renunţă la dreptul de a stabili 

creanţe fiscale, potrivit art. 96, alin 1 din Codul de procedură fiscală. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 266, alin 4, respectiv art. 96, alin 

1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, propunem Consiliului Local aprobarea prezentului proiect de hotărâre.  

 

         SEF SERVICIU B.F.I.T.L.,                                                         SEF BIROU I.T.L., 
                    NITU ELENA                                                            MORARU MARIA ANCUTA 
 
   
 
 
 
                                INTOCMIT,                                                                            
                          INSP.  BANAU LIZICA 

 
 

                       INSP. STANCIU ALINA CORNELIA  
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 
NR. ________/___________ 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind  anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din 
registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii şi scoaterea societăţilor comerciale radiate din evidenţa 

fiscală 
 
 În conformitate cu prevederile art. 266, alin 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale datorate de 

debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se 

anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor persoane, potrivit 

legii.  

 În urma verificării situaţiilor persoanelor juridice aflate în procedură de insolvenţă s-a 

constatat că pentru un număr de 19 societăţi comerciale, cu debite restante totale în suma de 

938.554 lei - prezentate în anexa, a fost dispusă închiderea procedurii, respectiv radierea debitorilor 

din Registrul Comerţului ca urmare a unor hotărârii judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. 

Analizând documentele existente la dosarele de executare silită se constată că înainte de 

deschiderea procedurii de insolvenţă s-au întreprins toate măsurile legale prevăzute în Codul de 

procedura fiscală în vederea recuperării debitelor restante. 

Societăţile comerciale radiate - menţionate în Anexa la HCL se scot din evidenţele fiscale, 

având în vedere că în urma încetării persoanei juridice, organul fiscal renunţă la dreptul de a stabili 

creanţe fiscale, potrivit art. 96, alin 1 din Codul de procedură fiscală. 

 

Faţă de cele prezentate anterior propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect 

de hotărâre. 

 
 

PRIMAR, 
    FLORIN  CONSTANTIN 
          
 


