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HOTARAREA nr.35
privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale-amenzi pentru perosanele
decedate din comuna Ciortesti, judetul Iasi
Consiliul Local al Comunei Ciortesti,
intrunit in sedinta ordinara din data de 25 aprilie 2019
Luând în considerare:
- Expunerea de motive a primarului comunei Ciortesti;
-referatul nr.2548/12.04.2019 privind scaderea debitelor persoanelor fizice decedate in evidentele
fiscale ale comunei Ciortesti
- Raportul de specialitate a Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Ciortesti;
Avand in vedere raportul de Comisiei de specialitate a Consililui Local privind avizarea in totalitate
a proiectului de hotarare
- Prevederile art. 27 alin.2 si art.266 alin.3 privind Legea nr.207/2015 din Codul de Procedura
Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privid finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr.571/2003 privid Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), art. 45 si art. 115 alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale, pentru persoanele decedate din
comuna Ciortesti, reprezentand amenzi contraventionale, conform anexei nr.1 care face parte integranta din
acest proiect de hotarare.
Art. 2. Primarul comunei Ciortesti, judetul Iasi, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
prin intermediul Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Ciortesti.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunică, Institutiei Prefectului – judetul Iasi pentu exercitarea
controlului de legalitate a actelor administrative, Compartimentul financiar-contabi, afişare pe site-ul
www.primariaciortesti.ro.
Ciortesti, 25 aprilie 2019
Preşedinte de şedinţă,
Sălăvăstru Mihai
 ________________________
Contrasemnează,
Secretar,
Pascaru Gina,
 ________________________

Adoptată în şedinţa din data de 25 aprilie 2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru” si 0 „abtinere” din numărul total de 13 consilieri prezenți

Anexa nr.1 la HCL nr.35/2019

Scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale pentru persoanele decedate din comuna
Ciortesti, reprezentand amenzi contraventionale, dupa cum urmeaza
✓ Certificat de deces nr.501974 din 09.02.2019, prin care se atesta ca, SCAFARU VASILE, CNP 1600605220026, a decedat la data de 08.02.2019, amenzi in cuatum de …lei.
✓ Actul de deces nr.2828 din 27.06.2018, prin care se atesta ca, SIPOTEANU FLORIN, CNP1770224227595 , a decedat la data de 26.06.2018, amenzi in cuatum de …lei.

Scaderea obligatiilor fiscale restante din evidenta analitica pe platitor , aflate in sold la
data de 31.12.2018, in valoare de 1653 lei.
Ciortesti, 25 aprilie 2019
Preşedinte de şedinţă,
Sălăvăstru Mihai
 ________________________

Contrasemnează,
Secretar,
Pascaru Gina,
 ________________________
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