
 
 

 

 

 

 

 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA ZIDURI 
CONSILIUL LOCAL ZIDURI 

 

                                                                                                 

           HOTARAREA Nr. 34 
privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate înregistrate la 

compartimentul de impozite și taxe 
 

 

     Consiliul Local al comunei Ziduri, judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Ziduri nr. 
4492/07.07.2020 ; 

- raportului compartimentului de specialitate  nr. 4493/07.07.2020; 

- art. 218 coroborat cu art. 265 și art. 266 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală; 

- art. 3 pct. B, alin. 15-14 din Ordinului  nr.447/2007 pentru aprobarea 
Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitelor 
persoanelor fizice și juridice, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația 
publică locală; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr.      . 

În temeiul art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. c), art. 139 alin. (3) lit. 
c),  art. 196, alin. (1), lit a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
          Art. 1.Se aprobă insolvabilitatea contribuabililor prevăzuți in anexa 

nr. I la prezenta hotărâre, scoaterea creanțelor acestora din evidența curentă 
și trecerea lor intr-o evidență separată. 
         Art. 2 In cazul în care se constată că debitorul a dobândit venituri sau 

bunuri urmăribile, organul de executare va lua măsurile necesare de trecere 
a creantelor respective din evidenta separate în evidenta curentă, în vederea 
încasării debitelor. 

         Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către 
compartimentul de impozite și taxe din cadrul Primăriei Ziduri. 

         Art. 4.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre 
compartimentului de impozite și taxe , precum și Instituției Prefectului – 
județul Buzău.  

 
 

      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Chiriac Fănică                                  Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  14.07.2020, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 

un număr de 11 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 11 prezenţi 
la şedinţă. 



 


