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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI 

   

H O T Ă R Â R E A 

NR. 30 DIN 28.05.2021 

 

privind aprobarea scăderii din evidențele fiscale ale U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău  

a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați,  

cu ultimul domiciliu cunoscut în Comuna Oncești, Județul Bacău 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău, întrunit în ȘEDINŢĂ ORDINARĂ în data de 

28.05.2021; 

         Având în vedere: 

         - Raportul de audit financiar nr. A22/1402/08.10.2020, întocmit de către auditorii publici externi 

Nădejde Iustina-Mihaela și Trofin Mădălina-Elena; 

         - prevederile Cap. I - lit. A., pct. 2 din Decizia nr. 33/04.11.2020 emisă de directorul adjunct al 

Camerei de Conturi - Judeţul Bacău;  

         - prevederile Cap. I.A. – pct. 2 din Dispoziția primarului nr. 10/03.02.2021 privind aplicarea 

măsurilor luate în vederea înlăturării abaterilor de la legalitate și regularitate și  a recuperarii prejudiciilor 

constatate în urma acțiunii: ,,Audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară al U.A.T. – 

Comuna Onceşti, Judeţul Bacău”;           

         - Raportul Dnei referent Mardare Loredana-Oana – referent Compartiment Financiar-Contabil și 

Achiziții Publice, înregistrat la nr. 118/17.05.2021, la Proiectul de hotărâre privind aprobarea scăderii din 

evidențele fiscale ale U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău a unor sume reprezentând amenzi 

contravenționale ale debitorilor decedați, cu ultimul domiciliu cunoscut în Comuna Oncești, Județul 

Bacău; 

         - Adresa nr. 1509/20.05.2021, transmisă de Primăria Comunei Oncești către S.P.C.L.E.P. Secuieni, 

prin care s-au solicitat verificări cu privire  la 42 de persoane presupuse decedate, precum și ultimul 

domiciliu cunoscut al acestora; 

         - Referatul înregistrat la nr. 119/17.05.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarul Comunei, privind necesitatea și oportunitatea aprobării scăderii din evidențele fiscale ale 

U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale 

debitorilor decedați; 

         -  prevederile art. 27 și ale art. 266, alin. (3) din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile Anexei – Lit. D, pct. 20, lit. b) din Ordinul M.E.F. nr. 447/13.06.2007 pentru aprobarea 

Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform 

prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 136, 137
 
și respectiv, 138

 
din 

28.05.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 
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         În  temeiul  dispozițiilor art. 129,  alin. (14), ale  art. 133, alin. (1), ale  art. 134, alin. (1), lit. a) și 

alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale  art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G.             

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

         Art. 1 - Se aprobă scăderea din evidențele fiscale ale U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău          

a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați, cu ultimul domiciliu cunoscut 

în Comuna Oncești, Județul Bacău. 

 

         Art. 2  - (1) Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la 

autoritatea emitentă. 

         (2) Împotriva măsurilor dispuse, persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios 

administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente, în condițiile Legii contenciosului 

administrativ. 

 

         Art. 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile legii 

și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, potrivit 

competențelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncești, precum și Instituției Prefectului 

Județului Bacău în vederea verificării legalității. 

         Art. 4 – Compartimentul Financiar-Contabil și Achiziții Publice va aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre.      

         Art. 5 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncești, în ședinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. e) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 10 voturi ,,pentru”,     -   voturi ,,împotrivă” şi 1(una) ,,abţineri”  

din numărul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

             PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                  CONSILIER LOCAL,                                                 SECRETAR GENERAL, 

            HÎNCU CLAUDIU-BOGDAN                                 OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 


