
  

          
 

România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 238 

privind anularea obligaţiilor nefiscale datorate de debitori, persoane juridice radiate din 

evidenţa Registrului Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţă 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

28 noiembrie 2019, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind anularea obligaţiilor nefiscale datorate de debitori, 

persoane juridice radiate din evidenţa Registrului Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din 

evidenţă, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub 

nr. 36654/19.11.2019 şi Raportul întocmit de către Biroul Concesiuni, Închirieri Terenuri, Spatii din 

cadrul Directiei Întretinere si Administrare Patrimoniu  Tulcea, înregistrat sub nr. 

14605/19.11.2019; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 41 alin. (1) și art. 237 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 251, art. 871, art. 872 alin. (3) , art. 1777 și art. 1778 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (1) pct. 29 și pct. 58, art. 13 și art. 20 lit. c), d), e) și h) și art. 80 alin. (1) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 16 din Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. c) si alin. (6) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 

alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4), art. 199, art. 354 si art. 355 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se anulează obligaţiile nefiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din 

Registrul Comerţului pentru care nu s-a atras răspunderea altor persoane și se scad din evidență 

societățile radiate, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul Municipiului 

Tulcea şi Biroul Concesiuni Închirieri Terenuri, Spaţii din cadrul Direcţiei Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu. 

Art.3 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali  din 18 consilieri locali 

prezenţi. 

 

    CONTRASEMNEAZĂ,                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       SECRETAR GENERAL,                                                      CONSILIER,        

           Jr. Maria BRUDIU                                                       Dumitru VÂLCU 

 
 



                                                                      Anexa 1 la H.C.L nr. 238 din data de 28.11.2019                  

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Total general:            282.931 

 

 

 

NR.      
NR 
CRT. 

 
DENUMIRE SOCIETATE 

 
ROL 

 
SUMA 

1 FAMILIA ANANI SRL  2511441 31.195 

2 ISANDRA SRL 2015996 212.550 

  3  VITICOLA AEGYSSUS SRL 2010491       39.186 


