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HOTĂRÂREA nr. 325 

 

 privind anularea creanţelor fiscale 

datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate  

 

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

25 noiembrie 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate de 

persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate, proiect din iniţiativa Primarului; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub 

nr. 43089/08.11.2021 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe din 

cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 319556/08.11.2021; 

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

În temeiul prevederilor: 

- art. 265 alin. (1) şi (2) şi art. 266 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Titlului IX – Impozite şi Taxe Locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Titlului IX din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (3) şi (4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4)  

lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3) lit. c), art. 196 

alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare 

de insolvabilitate, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

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

Municipiului Tulcea şi Serviciul Impozite şi Taxe, organul fiscal local din cadrul 

Direcţiei Economice. 

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 20 voturi ale consilierilor locali din totalul de 20 consilieri 

locali prezenți.  
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