
ROMANIA          

         JUDETUL BOTOŞANI        

     COMUNA   ROMÂNEȘTI   

                P R I M A R,  

 

PROIECT   DE  H O T Ă R Â R E 

        privind scăderea  sumei de 2.889 lei  din evidențele  fiscale ale Primăriei comunei 

Românești a unor debite care nu pot fi recuperate 

Consiliul Local al Comunei Românești, județul Botoșani ,întrunit în şedinţă ordinară din data 

de  30 aprilie 2020 ; 

             Având în vedere Referatul de aprobare  prezentat  de dl. primar Buzoianu Dumitru   prin care 

se justifică aprobarea scăderii  sumei de 2889 lei  reprezentând debite înregistrate în evidența fiscală a 

impozitelor și taxelor locale care un pot fi recupérate; 

Analizând  Raportul de specialitate al compartimentului  contabilitate ,impozite și taxe locale, 

urbanism și achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Românești,înregistrat la nr.1928 din 

31.03.2020 precum şi Raportul de avizare al Comisiei pentru programe, proiecte de dezvoltare 

economică,  buget, administrarea domeniului public și privat al comunei din cadrul Consiliului Local 

Românești, dar și a celorlalte 2 comisii de specialitate ale Consiliului local ; 

             În conformitate cu prevederile art.266 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, republicata, art.30 alin.(1)și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; art.3 alin.(1) lit.f și g) din Legea nr.101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităților, republicată;art.6 alin.(1) din Regulamentul de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare S.I.M.D. în județul Botoșani; 

Având în vedere prevederile lit.D, pct20 lit.b din procedura privind declararea stării de insolvabilitate 

a debitorilor persoane fizice sau juridice, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor 

nr.447/2007; 

In baza prevederilor art.129 alin.(4) lit. c) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG 

nr.  57/2019 ; 

În temeiul dispoziţiilor art.139 alin. (1), art.196 alin.(1) lit.,,a,,  din Codul 

Administrativ, aprobat prin OUG nr.  57/2019 ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1.  Aprobă  scăderea sumei de 2.889 lei , reprezentând debite înregistrate în evidența 

fiscală a impozitelor și taxelor locale ,  ale Primăriei comunei Românești , conform Anexei nr. 1 care 

face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează  

Compartimentul  contabilitate , impozite și taxe locale, urbanism  din cadrul Primăriei comunei 

Românești,județul Botoșani. 

                                                                                                    AVIZAT, 

              PRIMAR,                                                                     SECRETAR GENERAL, 
          Ing.BUZOIANU DUMITRU                                                  Rusu Magdalina 
 
 
Românești /31.03.2020 
Nr. 26. 



 

COMUNA ROMÂNEŞTI                                                           Anexa 1 la proiect HCL nr. 26 din  31.03.2020 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

 

 

Debite în sumă de  2.889 lei  din evidența  fiscale                                                                                                                             

ale Primăriei  comunei  Românești ce  nu pot fi recuperate 

Cuantumul taxei de salubrizare pentru perioada 2015-2020 dupa cum urmeaza: 

 

Pentru anul 2015 cuantumul taxei de salubrizare este de 22 lei/ an pentru persoane fizice conform H.C.L. nr. 

43/12.12.2014 

Pentru anul 2016 cuantumul taxei de salubrizare este de 22 lei/ an pentru persoane fizice conform H.C.L. 

nr.39/26.11.2015 

Pentru anul 2017 cuantumul taxei de salubrizare este de 28,80 lei/ an pentru persoane fizice conform H.C.L. 

nr.30/25.11.2016 

Pentru anul 2018 cuantumul taxei de salubrizare este de 30 lei/ an pentru persoane fizice conform H.C.L. 

nr.60/12.12.2017 

Pentru anul 2019 cuantumul taxei de salubrizare este de 39 lei/ an pentru persoane fizice conform H.C.L. 

nr.43/18.12.2018 

Pentru anul 2020 cuantumul taxei de salubrizare este de 54 lei/ an pentru persoane fizice conform H.C.L. 

nr.47/17.12.2019 



Nr.

crt 

Rol 

fiscal 

Nume 

debitor/CNP  

Debitul persoanei care trebuie 

anulat 

Nr. cerere 

de solicitare 

a scaderii 

taxei de 

salubritate 

Suma existenta 

in evidentele 

fiscale lei 

Document justificativ 

care sta la baza 

scaderii din 

evidentele fiscale 

1 0496 Curca Stefan Def. Curca Olga 1066/26.02.

2020 

203 lei 

Debit+Penalitati 

Act De Deces nr.16 

din 7.08.2015 

2 0626 Calancea I 

Maria 

Calancea Loredana 1980/25.04.

2020 

165 lei  

Debit+Penalitati 

Carte de identitate 

valabilitate incepand 

cu data de 

26.10.2016 cu 

domiciliul in 

municipiul Botosani 

3 0129 Most. Def. 

Ciuperca 

Maria 

Ciornei Elena perioada 30.08.2016-

02.10219 domiciliu in localitatea 

Bobulesti 

Secovic Mariana-Valentina  

 

 

 

Ciornei Mihaela  

 

 

 

 

Ciornei Florin Mihai 

(minor) locuieste cu mama Ciornei 

Elena 

6686/18.12.

2018 

594 lei 

Debit+Penalitati 

Adresa SPCLEP 

nr.31003 din 

27.01.2020 

Carte de identitate 

valabilitate incepand 

cu data de 

22.08.2017 cu 

domiciliul in 

localitatea Bobulesti 

Carte de identitate 

valabilitate incepand 

cu data de 

26.17.2017 cu 

domiciliul in 

localitatea  Stefanesti 

Certificat de nastere 

minor 

 

4 1258 Panduru 

Nicolae Vasile  

Panduru Nicolae Vasile impreuna 

cu concubina si cu 2 copii 

 854 lei  

Debit+Penalitati 

Adresa SPCLEP 

nr.31026/09.10.2019 

5 0696 Nicolici 

Marius 

Nicolici Marius impreuna cu 4 

membri din familie 

1127/25.02.

2020 

546 lei 

Debit+Penalitati 

Documente de 

identitate italiene 



 

 

 

 

 

Iniţiator proiect  

Primar –ing Dumitru Buzoianu 

 

 

6 0529 Def. Gafton 

Monica 

Act de deces  165 lei 

Debit+Penalitati   

Act de deces 

nr.17/25.03.2016 

7 1557 Lungu 

Mariana 

Catalina 

Lungu Mariana si fiul Dinu Catalin 

Vasile 

705/05.02.2

020 

230 lei  

Debit Penalitati 

Documente de 

identitate italiene 

8 0553 Defunct 

Cazacu I Ion  

Certificat de deces 6255/03.12.

2019 

132 lei  

Debit Penalitati 

Certificat de deces 

seria DC, NR.849091 


