
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale 
reprezentand amenzi aplicate in perioada anilor 2004-2011 datorate de 

persoane fizice declarate insolvabile sau pentru care s-a implinit termenul de 
prescriptie a dreptului de a cere executare silita 

             
Primarul comunei Florica, 
Luând în considerare : 
- Expunerea de motive intocmita de primarul comunei Florica 

nr. 62/12.09.2018; 
- Raportul de specialitate nr. 1554/2018 a Compartimentului impozite 

si taxe din cadrul Primăriei comunei Florica;  
- Prevederile art. 265 şi 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările 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 sumei de 31.135 
lei, reprezentand  amenzi contraventionale datorate de persoane fizice 
declarate insolvabile sau pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a 
dreptului de a cere executare silita, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Compartimentul impozite şi taxe locale se va ocupa cu ducerea 
la indeplinire a prezentei hotarari.  

Art. 3.Prezenta hotarare se comunică, Institutiei Prefectului – judetul 
Buzau pentu exercitarea controlului de legalitate a actelor administrative, 
Primarului comunei Florica, Compartimentului impozite şi taxe locale, 
afişare pe site-ul Primariei Florica. 

              
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Consilier 

CANA VIOREL 
 
 

                                                                                       Contrasemneaza 
Florica 25.09.2018                                                                     Secretar delegat,               
Nr.    31                                                                                 Lupu Marcelica Adriana 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 
25.09.2018. cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru, - 
abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 


