
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice   

aflate în stare de insolvabilitate 
 

 
 Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
 - art.218 și art.266 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  
cu modificările și completările ulterioare; 

- art.36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 Ţinând cont de expunerea de motive a Primarului orașului Vălenii de Munte, raportul 
întocmit de către Biroul impozite și taxe locale, prin care se solicită scoaterea din evidenţa 
fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate și raportul Comisiei pentru 
activităţi economico – financiare și agricultură; 
 
 În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.1. Aprobă scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de 
insolvabilitate conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

 
- valoarea debitelor persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate = 42.614 lei 
 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Serviciul buget – finanţe, impozite și 
taxe locale. 
 Art.3. Hotărârea se va comunica tuturor celor interesaţi, se va afișa la sediul Primăriei 
orașului Vălenii de Munte și se va publica pe site-ul instituţiei, de către Biroul administraţie 
publică locală. 

  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Săvulescu Eugen 

   
    CONTRASEMNEAZĂ, 

                          Secretar – Onoiu Elena - Adina 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor aflate în stare 
de insolvabilitate 

 
 
 

In conformitate cu prevederile art.265 alin.2 din Legea 207/2015  privind Codul de 

procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,pentru creantele fiscale ale 

debitorilor declarati in stare de insolvabilitate, care nu au inregistrate  venituri sau bunuri 

urmaribile, conducatorul organului de executare dispune  scoaterea creantei din evidenta 

curenta si trecerea ei intr-o evidenta separata ca urmare a intocmirii dosarelor de 

insolvabilitate. 

Pentru debitorii prevazuti in anexa ,s-a constatat starea de insolvabilitate in anul 2012 

conform art.265 alin.2 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala. 

 S-a derulat intreaga procedura privind starea de insolvabilitate conform prevederilor legale 

prevazute in  Legea  207/2015,privind Codul de Procedura Fiscala conform art.265 alin.(1),alin.(2) si 

alin.(3). Datorita faptului ca starea debitorilor nu s-a modificat in aceasta perioada,respectiv ,debitorii 

nu au fost gasiti la ultimul domiciliu fiscal cunoscut , nu au avut venituri sau bunuri 

urmaribile,conform prevederilor art.266 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala se 

impune anularea crentelor fiscale din evidenta analitica pe platitor in cazul debitorilor mentionati in 

anexa. 

Avand in vedere aceste considerente supun spre aprobare Consiliului Local al orasului 

Valenii de Munte prezentul proiect de hotarare. 

 

 
PRIMAR, 

FLORIN CONSTANTIN 
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RAPORT 
privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate 

 
 

In conformitate cu prevederile art.265 alin.2 din Legea 207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,pentru creantele fiscale  ale 

debitorilor declarati in stare de insolvabilitate care nu au inregistreaza  venituri sau bunuri 

urmaribile, conducatorul organului de executare dispune  scoaterea creantei din evidenta 

curenta si trecerea ei intr-o evidenta separata ca urmare a intocmirii dosarelor de 

insolvabilitate. 

Pentru debitorii prevazuti in anexa ,s-a constatat starea de insolvabilitate in anul 2012, 

conform articolului mai sus mentionat . 

Acesti debitori au fost verificati anual pe toata perioada insolvabilitatii, pana la 

implinirea termenului de prescriptie , derulandu-se intreaga procedura privind starea de 

insolvabilitate conform prevederilor legale. 

Datorita faptului ca starea debitorilor nu s-a modificat in aceasta perioada, respectiv 

debitorii nu au fost gasiti la ultimul domiciliu fiscal cunoscut, nu au avut venituri sau bunuri 

urmaribile, conform prevederilor art.266 alin 2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, se impune anularea crentelor fiscale din evidenta analitica pe platitor in 

cazul debitorilor mentionati in anexa. 

In conformitate cu dispozitiile art 218 coroborat cu art.266 alin 2 din Legea 207/2015  

privind Codul de Procedura Fiscala, propunem adoptarea unei hotarari prin care sa se aprobe  

scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate si a valorii 

debitelor acestora in suma de 33.343 lei , conform anexei la proiectul de hotarare . 
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