
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL ARGEŞ 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŞOAIA 

Satul Moşoaia, str. Calea Drăgăşani, nr.95. 

C.F. 5010153 

Tel./Fax: 0248/294001; Tel. 0248/294198 

e-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com 
 

 

Nr. 10370/26.08.2021 

REFERAT DE APROBARE 

cu privire la Proiectul de Hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale 

Primăriei Moșoaia a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale 

debitorilor decedați 

 

În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ și cu prevederile art. 32 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru eliberarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

prin prezenta inițiem Proiectul de hotărâre privind scăderea sumei de 1.265,00 lei reprezentând amenzi 

contravenționale ale debitorilor decedați. 

 

Motivele: 

În fapt aratăm următoarele: 

• drepturile și obligațiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesoriilor debitorului în condițiile 

dreptului comun cu excepția obligației de plată a sumelor ce reprezintă amenzi 

• unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resursele financiare proprii, pe care autoritățile 

administratiei publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru exercitarea 

competenței și a atribuțiilor ce le revin. 

 

În drept invocăm prevederile art. 27 alin(2) și art.2663 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, lit. D, pct. 20 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, precum și art. 87 alin.(l) și (3), art. 129 alin.(l), alin.(2) lit. b, alin.(4) lit. c și art. 139 alin.(3) 

lit. c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Având în vedere că a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale în materie, propun anularea 

debitelor constând în amenzi contravenționale în baza unui proces verbal de scădere din evidență a 

obligațiilor fiscale. Constatarea deceselor persoanelor debitoare a fost dovedită prin certificate de deces. 

 

Moșoaia, la 26.08.2021 

Inițiator: Necula Ion                        

Primarul Comunei Moșoaia 

 


