
HOT�RÂREA NR. 35

privind executarea silit� a crean�elor bugetare individualizate în titluri executorii, 

emise anterior datei de 30.09.2011, în baza unor hot�râri judec�tore�ti definitive

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în �edin�a ordinar� din data de  
25 februarie 2016, legal constituit�; 

Examinând proiectul de hot�râre privind aprobarea procedurii de executare silit� a 
crean�elor bugetare individualizate în titluri executorii, emise anterior datei de 
30.09.2011, în baza unor hot�râri judec�tore�ti definitive, proiect din ini�iativa 
primarului; 

Luând în discu�ie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea 
înregistrat� sub nr. 4642/15.02.20156 �i Raportul întocmit de Serviciul Impozite �i Taxe 
din cadrul Direc�iei Economice, înregistrat sub nr. 4643/15.02.2016;

Re�inând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

Respectând dispozi�iile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparen�a 
decizional� în administra�ia public�, republicat�; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) �i c) �i alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (1), (2) �i (6),  
art. 49 alin. (1) �i (2)  �i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra�iei publice locale        
nr. 215/2001, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 

HOT�R��TE: 

Art. 1. Se aprob� Procedura de executare silit� a crean�elor bugetare 
individualizate în titluri executorii, emise anterior datei de 30.09.2011, în baza unor 
hot�râri judec�tore�ti definitive, conform Anexei nr. 1, care face parte integrant� din 
prezenta hot�râre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot�râri se împuternicesc Primarul 
Municipiului Tulcea, Direc�ia de Între�inere �i Administrare Patrimoniu din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea �i Serviciul Impozite �i Taxe, organul fiscal 
din cadrul Direc�iei Economice. 

Art. 3. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hot�râri 
autorit��ilor �i persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

Hot�rârea a fost adoptat� cu 17 voturi ale consilierilor locali  din 17 consilieri 
locali prezen�i. 
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