
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată 

a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate 
 

 
    Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
     Avand  în  vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului comunei Vânători-Neamț nr.5272/12.11.2019 prin 
care se propune scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală 
separată a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate. 

-Raportul  Biroului Taxe și Impozite din cadrul Primariei comunei Vânatori-Neamț 
nr.5272/12.11.2019, prin care se propune scoaterea din evidenața fiscală curentă și 
trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate. 

  In conformitate cu dispozitiile art.265, art.266 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedura Fiscala, cu modificarile și completările  ulterioare.  

 In temeiul prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) și art.139 alin. (3) 
lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1 – Se  aprobă scaderea din evidența fiscală curentă a debitorilor (persoane 

decedate) conform  Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art.2 – Se aprobă scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența 

fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate conform Anexei  2 
care face  parte integranta din prezenta hotarâre. 

Art.3 –Se aprobă scoaterea din evidența separată și trecerea în evidența curentă  a 
persoanelor fizice insolvabile care au realizat venituri in anul 2019 conform  Anexei 3 care 
face  parte integranta din prezenta hotarâre. 

Art.4 – Biroul Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vânători-Neamt va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5 – Secretarul general va comunica prezenta hotarâre instituțiilor și persoanelor 
interesate. 
Nr. 74 
Din  19.12.2019                       

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Mihai VARTIC 

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar general, 

                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 
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Pentru: 15 
Impotriva:-  
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PROIECT                                          ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată 

a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate 
 

 
    Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
     Avand  în  vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului comunei Vânători-Neamț nr.5272/12.11.2019 prin 
care se propune scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală 
separată a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate. 

-Raportul  Biroului Taxe și Impozite din cadrul Primariei comunei Vânatori-Neamț 
nr.5272/12.11.2019, prin care se propune scoaterea din evidenața fiscală curentă și 
trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate. 

  In conformitate cu dispozitiile art.265, art.266 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedura Fiscala, cu modificarile și completările  ulterioare.  

 In temeiul prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) și art.139 alin. (3) 
lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1 – Se  aprobă scaderea din evidența fiscală curentă a debitorilor (persoane 

decedate) conform  Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art.2 – Se aprobă scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența 

fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate conform Anexei  2 
care face  parte integranta din prezenta hotarâre. 

Art.3 –Se aprobă scoaterea din evidența separată și trecerea în evidența curentă  a 
persoanelor fizice insolvabile care au realizat venituri in anul 2019 conform  Anexei 3 care 
face  parte integranta din prezenta hotarâre. 

Art.4 – Biroul Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vânători-Neamt va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5 – Secretarul general va comunica prezenta hotarâre instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători Neamţ, 

jr.Maria PETRARIU 
                                                                                                   Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                     Secretar general 
                                                                                                  Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 

 
 
NR. 5272/12.11.2019                                                                     APROBAT,                                                           
                                                                                           Conducator organ fiscal local,                      
                                                                                                 PETRARIU MARIA 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 la proiectul de hotărâre privind scoaterea din evidenta fiscala curenta si trecerea in 

evidenta fiscala separata apersoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate 
 

 
      In conformitate cu prevederile art.265, alin.1 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare “ este insolvabil debitorul ale 
carui venituri ori bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata 
sau care nu are venituri ori bunuri urmaribile’’. 
      Alin. (2) al aceluiasi articol precizeaza ca “ Pentru obligatiile fiscale ale debitorilor 
declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile, conducatorul 
organului de executare silita dispune scoaterea creantei din evidenta curenta si trecerea ei 
intr-o evidenta separata pe baza procesului verbal de insolvabilitate” iar alin.(3) “ in cazul 
debitorilor prevazuti la alin. (2) executarea silita se intrerupe. Organul fiscal are obligatia 
ca cel putin o data pe an sa efectueze o investigatie asupra starii acestor contribuabili, care 
nu constituie acte de executare silita”. 
      Conform art.265 (alin 4) “in cazul in care se constata ca debitorii au dobandit venituri 
sau bunuri urmaribile, organele de executare silita iau masurile necesare de trecere din 
evidenta separata in evidenta curenta si de executare silita”, la nivelul anului 2019, s-au 
constatat un numar de 9 debitori insolvabili care au realizat venit, astfel incat sumele 
acestora trecute in evidenta separata vor fi trecute in evidenata curenta si se continua 
executarea silita. 
      Alin. (2) al art.266 din legea mai sus mentionata precizeaza faptul ca : “ In cazul 
prevazut la art.265 alin. (2), daca la sfarsitul perioadei de prescriptie se constata ca 
debitorul nu a dobandit bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare silita 
procedeaza la anularea obligatiilor fiscale”. 
     Potrivit prevederilor legale anularea se face si atunci cand organul fiscal constata ca 
debitorul persoana fizica este disparut sau decedat fara sa fi lasat venituri ori bunuri 
urmaribile.  
     Ca urmare a faptului ca un numar de 2 debitori au decedat conform anexei 1, se impune 
scaderea din evidenta fiscala curenta conform art.266 alin.3 din Legea 207/2015. 
 
     La  nivelul  comunei  Vinatori Neamt s-au identificat un numar de 114 persoane aflate 
in stare de insolvabilitate conform art.265 alin (1) din Legea 207/2015. 
     Pentru fiecare persoana s-a intocmit un dosar de insolvabilitate care cuprinde: 



 
- Instiintari de plata; 
- Titluri executorii si somatii; 
- Ancheta sociala; 
- Adresa catre Administratia Finantelor Publice Neamt prin care s-a solicitat 

informatii cu privire la conturi bancare pentru debitorii urmariti precum si raspunsul 
acesteia; 

- Adresa catre Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt prin care s-a solicitat 
informatii cu privire la venituri din salarii sau alte venituri pentru debitorii urmariti 
precum si raspunsul acesteia; 

- Adresa catre Casa Judeteana de Pensii prin care s-a solicitat informatii cu privire la 
venituri din pensii sau alte venituri pentru debitorii urmariti precum si raspunsul 
acesteia; 

- Adresa catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si 
Inmatriculari a Vehiculelor prin care s-a solicitat informatii  cu privire la 
autovehiculele inmatriculate pentru debitorii urmariti precum si raspunsul acesteia; 

-  Adresa catre Biroul Cadastru si Publicitate Imobiliara prin care s-a solicitat 
informatii cu privire la bunurile inscrise in Cartea Funciara pentru debitorii urmariti 
precum si raspunsul acesteia; 

- Adresa catre Autoritatea Navala Romana prin care s-a solicitat informatii cu privire 
la ambarcatiuni inmatriculate ale debitorilor urmariti precum si raspunsul acesteia; 

- Adresa catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana prin care s-a solicitat 
informatii cu privire la aeronavele inmatriculate pentru debitorii urmariti precum si 
raspunsul acesteia; 

- Adresa catre Aeroclubul Romaniei cu privire la aeronavele inmatriculate ale 
debitorilor urmariti precum si raspunsul acesteia; 
 

     In conformitate cu dispozitiile art.265 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura 
Fiscala, propunem adoptarea unei hotariri prin care sa se aprobe, scoaterea din evidenta 
fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separata a persoanelor fizice aflate in stare de 
insolvabilitate conform anexei 2 precum si scoaterea din evidenta separata si trecerea in 
evidenta curenta a persoanelor fizice insolvabile care au realizat venit in anul 2019 
conform anexei 3. 
 
 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMT 
 
 

  Nr.5272 /12.11.2019                                                                          APROBAT, 
                                                                                                Conducator organ fiscal local,                     

PETRARIU MARIA 
                                                                                    

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 La proiectul de hotărâre privind scoaterea din evidenta fiscala curenta si trecerea in 
evidenta fiscala separata a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate 

 
 
      In conformitate cu prevederile art.265, alin.1 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare “ este insolvabil debitorul ale 
carui venituri ori bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata 
sau care nu are venituri ori bunuri urmaribile’’. 
      Alin. (2) al aceluiasi articol precizeaza ca “ Pentru obligatiile fiscale ale debitorilor 
declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile, conducatorul 
organului de executare silita dispune scoaterea creantei din evidenta curenta si trecerea ei 
intr-o evidenta separata pe baza procesului verbal de insolvabilitate” iar alin.(3) “ in cazul 
debitorilor prevazuti la alin. (2) executarea silita se intrerupe. Organul fiscal are obligatia 
ca cel putin o data pe an sa efectueze o investigatie asupra starii acestor contribuabili, care 
nu constituie acte de executare silita”. 
            Conform art.265 (alin 4) “in cazul in care se constata ca debitorii au dobandit 
venituri sau bunuri urmaribile, organele de executare silita iau masurile necesare de trecere 
din evidenta separata in evidenta curenta si de executare silita”, la nivelul anului 2019, s-
au constatat un numar de 9 debitori insolvabili care au realizat venit, astfel incat sumele 
acestora trecute in evidenta separata vor fi trecute in evidenata curenta si se continua 
executarea silita. 
      Alin. (2) al art.266 din legea mai sus mentionata precizeaza faptul ca : “ In cazul 
prevazut la art.265 alin. (2), daca la sfarsitul perioadei de prescriptie se constata ca 
debitorul nu a dobandit bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare silita 
procedeaza la anularea obligatiilor fiscale”. 
     Potrivit prevederilor legale anularea se face si atunci cand organul fiscal constata ca 
debitorul persoana fizica este disparut sau decedat fara sa fi lasat venituri ori bunuri 
urmaribile.  
     Ca urmare a faptului ca un numar de 2 debitori conform anexei 1 au decedat, se impune 
scaderea din evidenta fiscala curenta conform art.266 alin 3 din Legea 207/2015.  
 
     La  nivelul  comunei  Vinatori Neamt s-au identificat un numar de 114 persoane aflate 
in stare de insolvabilitate conform art.265 alin (1) din Legea 207/2015. 



     Pentru fiecare persoana s-a intocmit un dosar de insolvabilitate care cuprinde: 
 

- Instiintari de plata; 
- Titluri executorii si somatii; 
- Ancheta sociala; 
- Adresa catre Administratia Finantelor Publice Neamt prin care s-a solicitat 

informatii cu privire la conturi bancare pentru debitorii urmariti precum si raspunsul 
acesteia; 

- Adresa catre Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt prin care s-a solicitat 
informatii cu privire la venituri din salarii sau alte venituri pentru debitorii urmariti 
precum si raspunsul acesteia; 

- Adresa catre Casa Judeteana de Pensii prin care s-a solicitat informatii cu privire la 
venituri din pensii sau alte venituri pentru debitorii urmariti precum si raspunsul 
acesteia; 

- Adresa catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si 
Inmatriculari a Vehiculelor prin care s-a solicitat informatii  cu privire la 
autovehiculele inmatriculate pentru debitorii urmariti precum si raspunsul acesteia; 

-  Adresa catre Biroul Cadastru si Publicitate Imobiliara prin care s-a solicitat 
informatii cu privire la bunurile inscrise in Cartea Funciara pentru debitorii urmariti 
precum si raspunsul acesteia; 

- Adresa catre Autoritatea Navala Romana prin care s-a solicitat informatii cu privire 
la ambarcatiuni inmatriculate ale debitorilor urmariti precum si raspunsul acesteia; 

- Adresa catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana prin care s-a solicitat 
informatii cu privire la aeronavele inmatriculate pentru debitorii urmariti precum si 
raspunsul acesteia; 

- Adresa catre Aeroclubul Romaniei cu privire la aeronavele inmatriculate ale 
debitorilor urmariti precum si raspunsul acesteia; 
 

            In conformitate cu dispozitiile art.265 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedura Fiscala, propunem adoptarea unei hotariri prin care sa se aprobe, scoaterea din 
evidenta fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separata a persoanelor fizice aflate in 
stare de insolvabilitate conform anexei 2 precum si scoaterea din evidenta separata si 
trecerea in evidenta curenta a persoanelor fizice insolvabile care au realizat venituri in anul 
2019 conform anexei 3. 
 
   
 
 
 
          SEF BIROU TAXE SI IMPOZITE,                                    INTOCMIT, 
                 STANOAIA  ELENA                                             GRAMADA SIMONA 

 
 
 
 

 
 



 
 
 


