
R O M Â N I A
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNŢENI

JUDEŢUL BOTOŞANI

                                                          

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.53 din 28.11.2022
privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate, scăderea din evidenţa  curentă şi trecerea lor în 
evidenţa separată

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul  Botoşani,
vazând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei cu nr. 6692/25.11.2022
analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare
nr. 66925.11.2022
având în vedere rapoartele comisiilor:
-   pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi 

privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ;
-   pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
- pentru învățământ,sănătate și familie,activități social-culturale,culte,muncă și protecție 

socială,protecție copii,tineret și sport,
în baza prevederilor art .27 alin (2) art. nr.265 alin (1-4 )din Legea nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare ,
în temeiul prevederilor art.196, alin.(1),litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ
H O T Ă R Ă Ş T E :

                     
Art.1. - Aprobă scăderea din evidenţa curentă şi trecerea în evidenţa  separată a unui număr 

de 3 dosare de insolvabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Cu asigurarea ducerii la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează primarul  comunei Unţeni, prin compartimentul de specialitate,după caz.

INIŢIATOR                                                                                     AVIZAT PENTRU
LEGALITATE

     CONSTANTIN PALADI                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  UNȚENI
           VASILE URSACHI

                                                                           

 

                                                                       



ROMÂNIA
PRIMĂRIA  UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Nr. 6691 din 25.11.2022

REFERAT   DE APROBARE
Privind stingerea creanţelor fiscale în cazul contribuabillilor care se află în starea de insolvabilitate

sau au decedat

Conform art. 265 aliniat 1-4 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală  , cu 
modificările şi completările ulterioare din O.G. nr.30/2017, este insolvabil debitorul ale cărui 
venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu 
are venituri ori bunuri urmăribile. 
Drepturile şi obligaţiile succesorilor 
Art. 27. - (1) Drepturile şi obligaţiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului 
în condiţiile dreptului comun, dispoziţiile art. 23 rămânând aplicabile.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul obligaţiei de plată a sumelor ce reprezintă 
amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică. 

Pentru creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în starea de insolvabilitate care nu au 
venituri sau bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanţei din 
evidenţa curentă şi trecerea ei într-o evidenţă separată. Organele fiscale au obligaţia ca cel puţin o 
datã pe an sã efectueze o investigaţie asupra stării acestor contribuabili, care nu constituie acte de 
executare silitã.

În cazurile în care se constatã cã debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile, 
organele de executare vor lua mãsurile necesare de trecere din evidenţa separatã în evidenţa curentã 
şi de executare silitã.
 Dacã la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constatã dobândirea unor bunuri sau venituri 
urmăribile, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analiticã pe
plătitor, potrivit art. 266 din Legea 207/2015. Scăderea se face şi în cursul perioadei de prescripţie 
în cazul debitorilor, persoane fizice, decedaţi sau dispăruţi, pentru care nu existã moştenitori care au
acceptat succesiunea.

Faţă de cele arătate mai sus, propun un proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa 
curentă şi trecerea în evidenţa separată a creanţelor fiscale ale contribuabililor aflaţi în stare de 
insolvabilitate.

PRIMAR
 CONSTANTIN PALADI



ROMÂNIA
PRIMĂRIA UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
 NR.6692 din 25.11.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind stingerea creanţelor fiscale în cazul contribuabililor care se găsesc în starea de

insolvabilitate sau au decedat

Potrivit art.136,alin.3,litera a. din O.U.G. nr. 57/2019-Codul administrativ, compartimentele 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoartele de specialitate.

Prin  referatul de aprobare nr. 66918/25.11.2022 şi a unui proiect de hotărâre iniţiat de către 
dl. Primar al comunei Unţeni  se propune scăderea din evidenţa curentă şi trecerea în evidenţa 
separată a unui nr. De 3 dosare a contribuabililor care se regăsesc  în starea de insolvabilitate .

Conform art. 265 alin.1-4 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală  , cu 
modificările şi completările ulterioare din O.G nr.30/2017 , este insolvabil debitorul ale cărui 
venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu 
are venituri ori bunuri urmăribile. 

Pentru creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în starea de insolvabilitate care nu au 
venituri sau bunuri urmăribile,conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanţei din 
evidenţa curentă şi trecerea ei  într-o evidenţă separată.

În cazul persoanelor decedate care nu au bunuri sau succesori, conform art.27 alin 2 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală ,cu modificările și completările ulterioare se 
scad în baza Certificatului de deces.

În cazul în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile ,organele 
de executare vor lua măsurile necesare de trecere din evidenţa  separată în evidenţa curentă şi de 
executare.

Analizând documentele prezentate şi argumentele din expunerea de motive,considerăm că 
sunt îndeplinite prevederile legale în vigoare şi suntem de acord cu proiectul de hotărâre propus. 

Consilier superior
 Daniela Ursache



CONSILIUL LOCAL UNȚENI
Județul BOTOȘANI                                         

                                                               Anexă la Proiect de Hotărârea Nr.53/28.11.2022

TABEL NOMINAL CU PERSOANE AFLATE ÎN STAREA DE INSOLVABILITATE 

Nr. crt Nume și prenume Nr.rol Amenzi debit lei Observații

1 ARCIRE DANIEL 460 1.190 Imobilizat la pat în 
urma unui accident de 
circulație, internat în 
Centru Social

2 VORNICEANU 
DANIEL-DORIN

2473 5.200 Plecat din localitate, cu
domiciliul în comuna 
Unțeni, fără venituri

3 NECHITA CARMEN-
LILIANA

2520 1.500 Probleme de 
sănătate,internată în 
Centru Social Rădăuți

TOTAL 6.819 LEI

INIȚIATOR
CONSTANTIN PALADI


