
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA RĂCĂCIUNI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 H O T Ă R Â R E 

 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primariei Comunei Răcăciuni a unor procese-

verbale de contravenție și scăderea sumei de 10.060  lei reprezentând amenzi 

contravenționale ale debitorului decedat SIMION IULIAN    
 

              Consiliul Local al Comunei Răcăciuni,  județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data 

de 31 august 2021. 

            Studiind proiectul de hotărâre nr.  41/22.07.2021 inițiat de primarul comunei Răcăciuni și 

referatul de aprobare  nr. 7353/22.07.2021, raportul de specialitate nr. 7349/22.07.2021 al dnei 

Dunava Margareta consilier în cadrul compartimentului impozite și taxe locale și procesul-

verbalde constatare și declarare a stării de insolvabilitate nr. 7431/27.07.2021 . 

           Studiind raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei înregistrat la nr. 7377/23.07.2021 si  avizele favorabile ale Comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului local Răcăciuni înregistrate la nr.48 și 49 din 31.08.2021  . 

            Având în vedere  : 

a)  cererea nr. 6626/5.07.2021 a dlui Simion Mihăiță, fratele debitorului decedat Simion 

Iulian, 

b)  certificatul de deces  seria D11 nr. 208594 pe numele Simion Iulian, 

c)  procesele-verbale de contravenție: 

- seria CP nr.8757142/15.02.2015  în sumă de 195 lei, 

-seria CP nr. 8942651/25.04.2015  în sumă de 540 lei, 

- seria PBCX nr.078353/01.06.2016  în sumă de 1.125 lei, 

- seria PBCX nr. 011658/4.04.2019  în sumă de 290 lei, 

-seria PBCX nr. 011659/4.04.2019  în sumă de 870 lei, 

- seria PBCW nr. 046831/19.06.2019  în sumă de  580 lei, 

- seria PBCY  nr. 014994/25.04.2018  în sumă de 5.000 lei, 

- seria PBCY nr. 031358/24.11.2017  în sumă de 200 lei, 

-seria PBCY nr. 039479/11.04.2018  în sumă de 100 lei, 

- seria PSBX nr. 251521/12.06.2020 în sumă de 1.160 lei. 



  d) prevederile art.27 si art. 266 alin. (3) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedura 

fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e) prevederile art. 129 alin.4) lit.a) si c) , art. 139 alin.3) lit.a)  si art. 240 alin.1) din OUG 

57/2019  

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

            Luând in considerare dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa 

la elaborarea actelor normative,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

            In temeiul dispozitiilor   art. 196 alin.1) lit.a),  art. 197   și art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, 

 

H  O  T   Ă   R  Ă   Ș  T   E   : 

 

Art. 1.- (1) Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale ale Primariei Comunei Răcăciuni a 

următoarelor procese-verbale de contravenție : seria CP nr.8757142/15.02.2015, seria CP nr. 

8942651/25.04.2015, seria PBCX nr.078353/01.06.2016, seria PBCX nr. 011658/4.04.2019,  

seria  

 

 

PBCX nr. 011659/4.04.2019, seria PBCW nr. 046831/19.06.2019, seria PBCY  nr. 

014994/25.04.2018,  seria PBCY nr. 031358/24.11.2017, seria PBCY nr. 039479/11.04.2018  și                

seria PSBX nr. 251521/12.06.2020 pe numele debitorului decedat  Simion Iulian – CNP 

1861002046383. 

(2) Se aprobă scăderea sumei de 10.060 lei reprezentand amenzi contravenționale ale 

debitorului decedat  Simion Iulian – CNP 1861002046383. 

            Art. 2. -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul Comunei 

Răcăciuni prin compartimentul impozite și taxe locale. 

           Art. 3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Răcăciuni, 

compartimentului impozite si taxe locale, Institutiei Prefectului Judetului Bacău  și dlui Simion 

Mihăiță. 

            Art.4. – Prezenta poate fi contestată  în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

     

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        

 IȘTOC VALENTIN-MIHAI 

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                    SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ, 

       CĂTĂLINA PALADE 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL RĂCĂCIUNI NR.50/31.08.2021 

Nr. 

crt. 

Operațiuni efectuate Data  ZZ/LL/AN Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu 

majoritate simplă/absolută/calificată 

  

2 Comunicarea către primar   

3 Comunicarea către prefectul județului    

4 Aducerea la cunoștință publică   

5 Comunicarea numai în cazul celei cu 

caracter individual 

  

6 Hotărârea devine obligatorie sau 

produce efecte juridice, după caz 

  

 

 

 

 


