
 

 

HOTĂRÂREA nr. 22 /2014 
privind scoaterea din evidenţa fiscală a unor persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate 

 
 

Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 16 mai 2014, 
Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-nul Ciubotaru Iulian-

Gheorghe privind scoaterea din evidenŃa fiscală a unor persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate, precum şi 
referatul nr.2543/08.05.2014 întocmit de compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dochia, 
                  Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia economică, buget-finanŃe, agricultură, comisia 
juridică, disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, comisia învăŃământ, sănătate şi familie, culte, muncă şi 
protecŃie socială, protecŃia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia; 
                   În baza prevederilor art.176 din O.G. nr.92/2003-privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica locala;  

În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c”, şi art. 45 alin.(2) lit.”c”, art.115 alin.(1) lit.”b” , art.124 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta: 

 

 

HOTARARE: 

 

Art.1. Se aprobă scoaterea din evidenŃa fiscală a unor persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate, conform 
anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul comunei Dochia şi compartimentul 
taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ şi autorităŃilor interesate şi se aduce la 
cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 

Dochia, 16 mai 2014 
 
 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                     Văduva Gabriel                                                                       Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri 
locali în funcţie şi 10  consilieri prezenţi. 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 


