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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate 
Bugetului local al comunei Crizbav, de către persoanele juridice radiate de la Oficiul 

Registrului Comerțului 
 
 

Consiliul Local al comunei Crizbav, întrunit în ședință ordinară în data de 29.06.2022, 
 
Luând act de Raportul de specialitate nr. 2962/21.06.2022 al Compartimentului Contabilitate, 
Taxe si impozite, resurse umane si Referatul de aprobare nr. 2963/21.06.2022; 

Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Crizbav; 

Ținând cont de următoarele prevederi legale în materie: 
- prevederile Art. 5 alin.1 lit. a), art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

Locale, 
- prevederile art. 266 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; 
- prevederile art. 87 alin. 5), art.106 alin. 3), art.129, alin. (2) lit. b, alin. 4) lit. c), art. 133 

alin. 1, art. 136 alin.1, art.139 coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

ART.1. Se aprobă scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate Bugetului 
local al comunei Crizbav, de către persoanele juridice radiate de la Oficiul Registrului Comerțului 
și împotriva cărora nu există demarată procedura de atragere a răspunderii potrivit legii, conform 
Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
ART.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza de către Biroul 
Financiar Contabil și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 
ART.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului –Județului Brașov, Viceprimarului 
cu atribuții de primar al comunei Crizbav, Compartimenului contabilitate, taxe si impozite, resurse 
umane și spre afisare pe site-ul propriu. 
 
VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR 
       ARPAD IAKAB 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar General al Comunei  

  Astrid MORARIU 
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