ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 75
privind aprobarea scăderii din evidenţa contabilă a unor creanţe bugetare de plată de
natura amenzilor contravenţionale pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris
şi trecerea acestora într-o evidenţă separată
Consiliul local al comunei Ciocani, judeţul Vaslui;
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Ciocani;
Raportul compartimentui contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Ciocani;
Raportul comisiei de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ciocani;
Prevederile art. 215, 218, alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
În baza art. 36 alin. 1 si alin. 2 lit. “a” şi în temeiul art. 45, alin. 1 şi alin. 2, lit. “a”, art. 115,
alin. 1, lit. ’’b’’ din Legea nr. 215/2001/R a administraţiei publice locale,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă scăderea din evidenţa contabilă a unor creanţe bugetare de plată de natura
amenzilor contravenţionale pentru care s-a constatat împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de
a cere executarea silită şi trecerea acestora într-o evidenţă separată, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către compartimentul
contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Ciocani.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vaslui, compartimentului
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocani, pentru luare la
cunoştinţă şi punere în aplicare, primarului comunei Ciocani și afișată pe site-ul instituției .
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