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  H O T Ă R Â R E A   nr.  157/ 2019 

privind  anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrul 

Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidența fiscală 

  

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 155/06.12.2019,  referatul de aprobare al primarului 

oraşului Geoagiu nr.  155/06.12.2019 prin care se propune anularea obligațiilor fiscale datorate de 

debitori, persoane juridice, radiați din registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din 

evidența fiscală, raportul de specialitate al Biroului Impozite și Taxe Locale, Executare Silită nr. 158 / 

06.12.2019, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 8565/12.12.2019, nr. 

8574/12.12.2019 și nr. 8583/12.12.2019; 

Reţinând Decizia Camerei de Conturi Hunedoara nr. 20/07.05.2019 prin care s-a dispus: ”scoaterea 

din evidența contabilă și tehnic-operativă a debitelor aparținând unor persoane juridice radiate, în 

condițiile legii, precum și Referatul nr. 6982/11.10.2019 și Procesele verbale nr. 6520/20.09.2019 privind 

scăderea din evidență a obligațiilor fiscale aferente debitorilor   persoane juridice, radiați din registrul 

Comerțului, întocmite de Biroul Impozite și Taxe Locale, Executare Silită, comunicate la data de 

06.12.2019 ;  

În conformitate cu prevederile  art. 266 alin. (4) și alin. (8) lit. ”a” din Legea nr.  207/2015    privind   

Codul   de procedura   fiscală,  cu modificarile   si completarile    ulterioare,  

 În baza prevederilor art. 129 alin (2) lit “b”, alin. (4) lit. “c”, art. 139 alin. (3) lit. “c”  si ale art. 

196 alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. (1)  Se anulează obligațiile fiscale datorate de debitorii, persoane juridice, radiați din 

Registrul Comerțului pentru care nu s-a atras răspunderea altor persoaNe,  după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire debitor Rol fiscal Cod fiscal Data radiere 

ORC 

Debit – lei 

1 SC UNITRANS SRL 91 16605360 15.02.2015 90.016 

2 SC CASTROSILVA 

TURIMPEX SRL 

118 16170850 06.04.2011 17.192  

3 SC ALL FAST CAR SRL 135 24421430 13.06.2019 8.916 

Art. 2.    Se aprobă scăderea din evidența fiscală a societăților comerciale radiate din Registrul 

Comerțului, identificate la art. 1. 

Art.  3.  Se aprobă anularea obligațiilor fiscale datorate de debitorul SC DAVA SRL, rol fiscal 85, 

CUI 12541832, în cuantum de 140.026 lei, întrucât prin Sentința civilă nr. 451/F/18.10.2018, pronunțată 

de Tribunalul Hunedoara în dosar nr. 6719/97/2010, s-a închis procedura insolvenței, iar creanțele UAT 

orașul Geoagiu nu au fost admise la masa credală.  

Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.  5.  Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu,  Biroului Impozite si Taxe Locale, Executare Silită  

Geoagiu, 12.12.2019 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                               Contrasemnează  

    Prof. Bătrâna Oana Roxana                                                                        Secretar General 

                                                                                                                         jr. Cimpoeşu Maria 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


