
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea scăderii din evidența fiscală a creanțelor provenite din amenzi 

contravenționale, pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului de a cere 

executarea silită la persoanele fizice 

 

 Consiliul local al comunei Bălăceana : 

 Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al domnului primar Constantin-Octavian COJOCARIU, înregistrat 

cu nr. 1264 din 14.03.2023; 

-Raportul de specialitate întocmit de doamna Iacoban Viorica-referent operator rol în cadrul  

compartimentului financiar-contabil-achiziții publice, înregistrat cu nr. 1267 din data de 

14.03.2023; 

-Proces verbal nr.1268  din 14.0.32023 al comisiei de verificare a proceselor verbale de 

contravenție pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea 

silită la persoanele fizice,  emise până la data de  31.12.2016; 

În conformitate cu prevederile: 

1. Titlului IX, cu privire la impozitele și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Art. 110, art. 215 și art. 218 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscala, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul, prevederilor art. 129 alin.(1), art. 139 alin.(3) lit. (a) și art.196 alin. (1) lit.(a),  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă scăderea din evidența fiscală a creanțelor provenind din amenzi 

contravenționale în sumă de 7.130 lei, pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a 

dreptului  de a cere executarea silită, la persoanele fizice, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Comunei Bălăceana, 

împreună cu Compartiment financiar-contabil-achiziții publice, și va fi comunicată și înaintată 

autorităților și persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Comunei Bălăceana. 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Consilier local- Gheorghe BULIGA  

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei Bălăceana- Elena BEȘA                                                                                                         

Bălăceana, 14 martie 2023 
Nr.15 

 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 
Nicolae ANECHITEI 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 9 
Prezenti : 9 
Pentru : 9 
Împotrivă:0 
Abtineri : 0 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII 

CONSILIULUI 

LOCAL NR.15 din 14 martie 2023) 

Nr. crt. Operatiuni efectuate Data 

ZZ/LL//AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii 

făcut cu majoritate 

absolută 

calificată 

14.03.2023 

 

 

 

 

 

2 Comunicarea către 

primar 

14.03.2023  

3 Comunicarea către 

prefectul judeţului 

14.03.2023  

4 Aducerea la 

cunoştinţa publică 

...............  

5 Comunicarea, numai 

în cazul  celei cu 

caracter individual 

14.03.2023  



6 Hotărârea devine 

obligatorie 

sau produce efecte 

juridice după caz 

14.03.2023  

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind    

 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:     

 *1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, 

cu majoritate absolută sau simplă,  după caz.                                                            

 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea 

dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu 

majoritatea        calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor 

locali în funcţie."                                    

Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică  primarului."                                                         

Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului 

local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...                     

Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile 

legii, prin grija secretarului general al comunei."                                                 

Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele 

cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."          

Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii 

lor la cunoştinţă publică."          

Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează."                

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ LA H.C.L. nr. 15 din 14.03.2023 
 
NR. 
CRT. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
DEBITORILOR 

CUANTUMUL 
AMENZII 

Numar 
proces 
verbal si 
data 
aplicării 

DATA 
PRESCRIPŢIEI 

1 
 

200 Nr.0171274 
din 

01/08/2016 

 
14/03/2023 

2 
 

200 Nr.2985041 
din  

01/08/2016 

 
14/03/2023 

3 
 

100 Nr. 19378 
din 

14/06/2016 

 
14/03/2023 

4 
 

630 Nr.0020074 
din 

28/02/2016 

 
14/03/2023 

5 
 

400 Nr.0170822 
din 

18/05/2016 

 
14/03/2023 

6 
 

4200 Nr.0171353 
din  

01/11/2016 

 
14/03/2023 

7 
 

700 Nr.1414422 
din  

24/10/2016 

 
14/03/2023 

8 
 

100 Nr.1126769 
din  

23/10/2016 

 
14/03/2023 

9 
 

100 Nr.0171054 
din  

19/04/2016 

 
14/03/2023 

10 
 

500 Nr.0270571 
din  

10/07/2016 

 
14/03/2023 

 TOTAL   VALOARE 7130   

 
 

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier local- Gheorghe BULIGA  

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei Bălăceana- Elena BEȘA                                                                                                         
 

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 
Nicolae ANECHITEI 
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