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                                                  HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea anulării unor creanțe reprezentând, amenzi  

                       taxa de salubritate,  aferente anului  2020 

 

 

Consiliul Local al comunei Brusturoasa ; 

Văzând: 

Iniţiativa primarului comunei  Brusturoasa, prin referat de aprobare  la proiectul de hotărâre,  

înregistrată sub nr . 457 din 21.01.2021; 

Referatul de specialitate nr. 456  din 21.01.2021 întocmit de către  compartimentul stabilire și 

constatare, control și executări silite creanțe bugetare PF și PJ, la care sunt ataşate listele anexă  a 

contribuabililor  care au solicitat acordarea facilităţilor fiscale şi a depus documentele doveditoare;  

Având în vedere: 

- in baza prevederilor   art. 266 alin (3 ),  (4) (8) lit ”b” si art. 266¹ alin (1) din  Legea 207/2015 

privind Codul de procedura fiscala; 

- Rapoartele de avizare  ale comisiilor de specialitate   înregistrate sub  nr. 718, 727 și 736  

din 28.01.2021.     

 In temeiul prevederilor art. 129 alin.(4) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.c) şi ale art.  197 alin (1) și (4)  

din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ 

 

 

                         HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1 -    Se aprobă anularea unor creante fiscale reprezentând amenzi ale persoanelor fizice 

decedate, conform anexei nr 1, parte integranta din prezenta hotărâre    

Art. 2 – Se aprobă  anularea debitului reprezentând taxă de salubritate, calculat eronat pentru   

persoanele fizice prevăzute  în  Anexa nr. 2 la prezenta  hotărâre  

Art. 3 – Se resping cererile privind anularea debitului reprezentând taxă de salubritate, calculat   

pentru persoanele fizice prevăzute  în  Anexa nr. 3 la prezenta  hotărâre. 

Art. 4 – Se resping cererile privind anularea debitului reprezentând taxă de salubritate, calculat 

eronat pentru   persoanele  juridice prevăzute  în  Anexa nr. 4 la prezenta  hotărâre,    

Art. 5 –   Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, compartimentului  stabilire și 

constatare control și executări silite creanțe bugetare  PF ȘI PJ, compartimentului contabilitate  si 

Institutiei Prefectului judetului Bacau  

 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

    Ciocan Constantin                                           SECRETAR GENERAL AL UAT   

                Mariana-Simona OPREA  

 

 
 

 
 

 

Nr.   10    din  28.01.2021  
Adoptată în unanimitate de voturi 

Consilieri aleşi 13, prezenţi 11 



 


