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H O T Ă R Â R E A  NR. 33 
 

Privind: declararea starii de insolvabilitate a unor debitori 
persoane fizice, scoaterea  creantelor fiscale ale acestora 
din evidenta curenta și trecerea în evidenta separata 

 
 Consiliul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 25.03.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Bucura Alexandru-Gheorghe a fost ales 
preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local 
Roşiile din data de 28.02.2022; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat la 
nr. 1331/19.03.2022 și referatul de aprobare și raportul compartimentului de 
specialitate nr. 1313/18.03.2022 privind declararea starii de insolvabilitate a unor 
debitori persoane fizice, scoaterea  creantelor fiscale ale acestora din evidenta 
curenta și trecerea în evidenta separata datorită faptului că nu figurează cu 
bunuri sau venituri urmăribile verificate în PATRIMVEN, debitorii mentionati în 
anexa  nu figureaza  cu bunuri mobile/imobile, nu figureaza cu conturi bancare, 
sunt în regim de detentie prelungit, drept urmare  nu pot fi executati silit, pentru 
acești debitori întocmindu-se procese verbale  de  constatare a insolvabilității; 
proiectul de hotărâre;  
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roşiile;     
      În conformitate cu prevederile art 37, art.134, art.218 coroborat cu art. 265 
alin 1-4 , art 266 alin 2 și 3 din Legea  nr 207/2015 privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificarile și completarile ulterioare, Ordinului nr. 447/2007 pentru 
aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor 
persoane fizice sau juridice; cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența 
decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – 
Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din 
Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 

    În temeiul art. 129 alin 2 lit. b), alin. 4 lit c),  art. 136, art. 139 alin (3) lit. 
c), coroborat  cu art 196 alin  1 lit a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 9 voturi pentru și 2 
voturi împotrivă, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă 
următoarea: 
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H O T Ă R Â R E : 

 
Art. 1. Se declară în stare de insolvabilitate debitorii persoane fizice, 

conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aproba scoaterea din evidenta curenta și trecerea în evidenta 

separata  a creanțelor debitorilor persoane fizice la care se referă art. 1 din 
prezenta. 

Art. 3. Verificarea situației debitorilor, persoane fizice declarați insolvabili 
se va face în conformitate cu prevederile art.37 din Codul de Procedură Fiscală, 
cel puțin o dată pe an, fiind reluate investigațiile asupra stării materiale, iar 
actele administrative emise cu ocazia verificării nu constituie acte de executare 
silită.  

Art. 4. Termenul de prescriere este de 5 ani, cu începere de la data 
înregistrării declarării stării de insolvabilitate. Dacă la sfârșitul perioadei de 
prescriere nu se constată dobândirea unor venituri sau bunuri urmăribile, se va 
proceda la scăderea creanțelor fiscale din evidența analitică pe plătitor, potrivit 
art.134 din Legea nr.207/2005 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Scăderea se face și în cursul perioadei de 
prescripție în cazul debitorilor, persoane fizice decedați, dați dispăruți sau au fost 
declarați decedați printr-o hotărâre judecătorească. 

Art. 5. În cazul în care se constată că debitorii persoane fizice declarați 
insolvabili au dobândit venituri sau bunuri urmăribile, se vor lua măsurile 
necesare de trecere din evidența separată în evidența curentă și începerea 
procedurii de recuperare/încasare sau de executare silită în vederea recuperării 
acestora. 

Art. 6. Pentru persoanele care au debite restante  din amenzi, pe baza 
procesului verbal de insolvabilitate, se întocmește dosarul de munca în folosul 
comunității, pentru transformarea debitelor în ore de munca, conform legislației 
specifice în vigoare. 

Art. 7. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează consilierul din cadrul  aparatului de specialitate al primarului, 
Compartiment Taxe și Impozite locale, cu respectarea legislației în vigoare.  

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile 
pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate al unitaţii şi va 
fi adusă la cunoştiinţă publică prin afișare la sediul și pe site-ul instituției, prin 
grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea 

 

Roșiile, 25.03.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
BUCURA ALEXANDRU-GHEORGHE            Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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TABEL NOMINAL BEBITORI PERSOANE FIZICE 

DECLARATI INSOLVABILI – TRECEREA DIN EVIDENTA  CURENTA IN 
EVIDENTA SEPARATA 

 
 

 
 

NR.1                   NUME SI PRENUME Nr. rol.  
nominal unic 

SUMA 
- Ron - 

1  195707    2650, 00 

2  195537 101375,00 

3  316526 10114,00 

4  195421 1500,00 

5  195691 22898,00 

6  195930 22917,00 

7  195547 9000,00 

                        TOTAL  170454,00 

 
 
 

Roșiile, 25.03.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
BUCURA ALEXANDRU-GHEORGHE              Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 

Anexă la H.C.L. Roşiile 

nr. 33 din 25 .03.2022 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/

		2022-03-27T09:17:09+0300
	Catalin-Constantin Avram




