
ROMÂNIA 

JUDEȚUL CLUJ 

COMUNA CĂLĂRAȘI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.90 

 din 16.12.2021 

Privind scăderea și scoaterea din evidența fiscală a unor debite de la bugetul local al   

comunei Călărași 

Având în vedere: 

1. Referatele de specialitate  intocmit de compartimentul financiar  inregistrate 

sub nr.4338/27.08.2021, nr. 4865/01.10.2021, nr.5986/26.11.2021 prin care 

arată necesitatea și legalitatea scaderii din evidenta fiscala a comunei Călărași 

a amenzilor persoanelor fizice decedate, precum și referatul  nr. 

6029/02.12.2021 pentru scoaterea din evidentele fiscale a unor sume 

reprezentând taxe locale, fiind prescrise. 

2. Raportul de aprobare al primarului comunei initiator din 6214/09.12.2021; 

3. Prevederile  Legii nr.207/2015, privind codul de procedura fiscala, art.27 

alin.(2) si art.266 alin(3); Ordinul ministerului economiei si finantelor 

nr.447/2007 la lit. D pct. 20 lit.b si pct. 21 

4. Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Călărași 

 

În temeiul  art. 129 alin. 1, 2 lit. b, art.139 alin.1, coroborat cu  art.196 alin. 1 lit.a din 

O.U.G. nr. 57/2019 din Codul administrative 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLĂRAȘI ADOPTĂ PREZENTA 

HOTĂRÂRE: 

             Art.1.1. Se aprobă scăderea din evidentele fiscale ale comunei Călărași, a amenzilor 

persoanelor fizice decedate, in sumă totală de 1950 lei, conform anexei nr.1, parte integrantă 

din  prezenta hotărâre. 

                   1.2. Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale a unor sume prescrise, in cuantum 

total de 3049,41 lei,  reprezentând taxe locale, conform anexei nr. 2, parte integrantă din  

prezenta hotărâre. 

Art.2. Prevederile prezentului proiect de hotărâre vor fi duse la îndeplinire de către 

primarul comunei Călărași prin compartimentul Financiar -responsabil impozite si taxe 

locale.    

  Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, compartimentului financiar-

responsabil ITL, Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă public prin afisare. 

 

 

        Presedinte de sedinta                                                            CONTRASEMNAT, 

     Mădălina Cristina DUȚU                                                            Secretar general, 

                                                                                                    Ofelia Nastasia BONDA  

 

 

 

Prezentahotărâre  afostadoptata cu……10.. voturi “pentru“ , ……..impotriva, ………abtineri, 

( din cei …11…… consilieri la vot au fost prezenti…10…..). 

 



       

 


