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HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor  contribuabili persoane  fizice, 

domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi 

 

 

   Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30 Ianuarie 2020, 

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.393/17.01.2020  întocmit de catre d-na Adam Sofica-Mihaela-Inspector 

venituri la compartimentul Resurse Umane-Buget, prin care prezintă lista cu persoanele debitoare  

beneficiare a  venitului minim garantat conform Legii nr. 416/2001  propuse  a fi declarate în stare de 

insolvabilitate, precum și persoane decedate; 

-Referatul de aprobare nr. 394/17.01.2020 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat,  

-Prevederile art. 27 alin.(2) , art. 265 alin.(1), (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură  

fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată , 

cu modificările şi completările ulterioare; 

      -Avizul favorabil al comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 598/27.01.2020,  

-Prevederile H.C.L nr. 73/19.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. a), lit.d), art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al 

comunei Roseți adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

  

Art.1.Se aprobă declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 9 persoane fizice, 

beneficiare a venitului minim garantat conform Legii nr. 416/2001  precum şi pentru 5 persoane decedate, 

ale căror date de identificare  se regăsesc în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  d-na Adam 

Sofica Mihaela, inspector amenzi la compartimentul Resurse Umane Buget din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Roseţi, judeţul Călăraşi. 

Art.3.Secretarul general al comunei Roseți, va comunica şi înainta prezenta hotărâre, persoanelor 

şi autorităţilor interesate conform legii şi o va afişa la avizierul Primăriei comunei Roseţi. 
 

       Preşedinte de şedinţă                                                                                      Contrasemnează, 

      Gheorghe TĂNASE                                                                       Secretar general-Lavinia TĂNASE 
                                 

Nr. consilieri:15 

Prezenti:15 

Adoptată cu  15     voturi”pentru” 

Voturi contra___ 

Abţineri____. 

Nr.4 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 30.01.2020 


