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H O T Ă R Â R E 

privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Românești a unor sume 

reprezentănd amenzi contravenționale ale unor debitori decedați 

 
       Consiliul Local al comunei Românești, județul Botoșani, întrunit la şedinţa ordinară 

astăzi 30 iunie 2021; 

       Având în vedere referatul de aprobare nr. 2642/17.05.2021 al primarului comunei 

Românești, raportul de specialitate nr. 2626/17.05.2021 al compartimentului 

Contabilitate, impozite și taxe locale si urbanism si achizitii publice, precum și avizul 

Comisiei economico-financiare; 

        Văzând anunțul afișat la sediul Primăriei comunei Românești referitor la respectarea 

prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 
    În conformitate cu prevederile: 

⎯ art. 27. alin.(2) și art. 266 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare 

⎯ lit.d pct.20 și lit.b din Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 447/2007 

pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor 

persoane fizice sau juridice; 

      În temeiul art. 87 alin.(1), art.129 alin.(1), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

     Art. 1. Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Românești a 

unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 3700 lei reprezentând 

contravaloarea amenzilor contravenționale ale unor debitori decedați, conform anexei la 

prezenta care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Românești, d-l Buzoianu Dumitru, precum și compartimentul Contabilitate, 

impozite și taxe locale si urbanism si achizitii publice.
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    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Românești și Instituției Prefectului 

județului Botoșani în vederea verificării legalității, și se va aduce la cunoștință publică 

prin afișare la sediul Primăriei comunei Românești într-un loc accesibil de către 

comunitatea locală, precum și pe pagina de internet al comunei Românești. 

 
PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ, 

Consilier,                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

      Bîrsan Lică                                                                                    Secretar general, 

                                                                                                              Rusu Magdalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Românești, 29.06. 2021  

Nr.29. 
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Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 29 din 29.06.2021 

privind scoaterea din evidențele fiscale a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei 

 de 3700 lei reprezentând amenzi contravenționale ale unor debitori decedati 

 

Nr.crt Rol 

fiscal 

Nume debitor/CNP  Date de identificare ale PV de 

contraventie 

Suma 

existenta in 

evidentele 

fiscale lei 

1 2089 Musteata Sandu   

CNP 1570816070070 

PV seria PBTY, nr.45213 din 

09.01.2021 in suma de 600 lei+ 

 

PV seria PBTY, nr.14479 din 

17.01.2021 in suma de 400 lei+ 

 

PV seria PBTY, nr.45951 din 

23.08.2020 in suma de 500 lei+ 

 

PV seria PBTY, nr.25833 din 

27.03.2020 in suma de 500 lei+ 

 

PV seria PBTY, nr.21632 din 

13.02.2020 in suma de 200 lei+ 

2200 

2 1913 Ghiviziu Mihai 

CNP 1690306076548 

PV seria PBTY, nr.21026 din 

26.02.2020 in suma de 1500 lei+ 

1500 

 

 

 

                 PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ , 

                  Consilier, 

                       Bîrsan Lică 

      

                                 CONTRSEMNEAZĂ, 

                                Secretar general, 

                                 Magdalina Rusu 

 

 

 
 


