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 CONSILIUL LOCAL DOCHIA 
 

HOTĂRÂREA nr. 67/2013 
privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2013 

 
                  Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, 
               Întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 decembrie 2013, 
               Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Dochia, d-l 
Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 le1 existente în 
sold la 31.12.2013, precum şi referatul de specialitate nr.6789 din 02.12.2013 întocmit de 
compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Dochia; 
              Având în vedere avizul favorabil acordat de comisia de finanţe, juridică şi cultură 
din cadrul Consiliului Local Dochia,  
              În baza art.178 din O.G. nr.92/2003-privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare;Legea nr.52/2003-privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;  
              În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b” şi art.45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
nr.215/2001-legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, emite prezenta:  
 

Hotărâre: 
 

 Art.1  Se anulează obligaţiile fiscale restante mai mici de 10 lei, aflate în sold la data de 
31.12.2013. 
 
 Art.2  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul taxe 
şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ, autorităţilor 
şi persoanelor interesate prin grija secretarului comunei Dochia. 
 

Dochia, 20 decembrie 2013 
      Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează pentru legalitate,            
                                                                                                        Secretar, 
           Ceauşu Vasile                                                                Ovidiu Acristinei 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu10 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi  0 ”abţineri” dintr-un total de 10    
consilieri locali în funcţie şi  10 consilieri prezenţi. 
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REFERAT 
cu privire la anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 

31.12.2013 
 
 
        Avand in vedere prevederile art.178 alin.(2) si (3) din Ordonanta Guvernului 
nr.92/2003-privind Codul de Procedura Fiscala, actualizata si republicata, care stipuleaza ca: 
,, (2) Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 
40 lei,(ron) se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate 
de debitori. 
 (3) În cazul creanţelor fiscale datorate bugetelor locale, suma prevăzută la alin. (2) 
reprezintă limita maximă până la care, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili 
plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate.’’ 
        În temeiul acestui articol, Consiliul Local al comunei Dochia poate stabili plafonul 
creanţelor fiscale care pot fi anulate până la limita maximă de 40 lei, reprezentând totalul 
obligaţiilor fiscale restante, existente în sold la data de 31.12.2013. 
        Anularea acestor obligatii restante se justifica prin raportare la acele situatii in care 
cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat 
creantele fiscale supuse executarii silite, cheltuielile legate de comunicarea somatiei prin 
posta fiind suportate de catre organul fiscal. Executarea silita a contribuabililor care au 
restante la bugetul local presupune o serie de cheltuieli materiale, de personal, cheltuieli 
postale efectuate in vederea comunicarii actelor administrative emise in vederea executarii 
silite care depasesc valoarea supusă anulării. 
        Avand in vedere cele mentionate mai sus, 
 

PROPUNEM: 
 

        Anularea obligatiilor fiscale restante mai mici de 10 lei (ron), aflate in sold la data de 
31.12.2013. 
 

Întocmit, 
Inspector taxe şi impozite - Şoală Elena 

 


