
  

 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR  6                                   AVIZEAZĂ  
S.T.: 782/11.12.2017                                                                   pentru legalitate                         

    Secretarul Sectorului 6, 
     Demirel Spiridon 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

 privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold  
la data de 31.12.2017, datorate de persoanele fizice şi juridice  

 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite 
şi Taxe Locale Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului 
Local Sector 6; 

  În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea                   
nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

   În baza art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea                 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 

31.12.2017, mai mici de 40 lei, înregistrate în evidenţele fiscale ale Direcţiei 
Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, datorate de contribuabilii persoane 
fizice şi persoane juridice care nu mai figurează în evidenţele fiscale cu bunuri 
mobile sau imobile. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 
Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                    pentru legalitate 
                                                                          Secretarul Sectorului 6, 
          

             Demirel Spiridon  
 
Nr.:  
Data:  



 

 

     SECTORUL 6 AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE 
LOCALE SECTOR 6 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE
 

    Având în vedere că î
Impozite şi Taxe Locale Sect r fi rează c tri a ili ers a e fizice şi
persoane juridice cu crea ţe f
totodată nu mai figurează c ri m ile ş

     Ţinând seama e fa t l că rmărirea
restante necesită cheltuieli care e ăşesc c a t m l acest ra;

     Având în vedere is ziţiile art ali ( ) şi ( ) i Le ea r
207/2015 privind Codul
ulterioare, în temeiul căr ra a t rităţile eli erati e l cale t tărî

anularea  creanţelor fiscale mai mici e lei aflate î s l la ata e
decembrie a anului; 
Direcţia de Generală de
dezbatere şi aprobare 
privind aprobarea anulării crea ţel r fiscale resta te la
mai mici de 40 lei, pentr c tri a ilii ers a
care nu mai figurează c ri m ile sa

fiscale ale Direcției Generale
             Totalul creanțel r este e lei e tr c tri a ilii ers a e
fizice și de 163,48 lei pe tr c tri a ilii ers a e j ri ice

 
 

  VĂIDEANU ALIN MIHAI

 

 

 
Cod operator date cu caracter personal nr.2662

 

 

BUCUREŞTI 
DE IMPOZITE ŞI TAXE  

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

A â î  vedere că în evidenţele fiscale ale Direcţiei 
Ta e Locale Sector 6 figurează contribuabili persoa e fizice şi

ers a e j ri ice cu creanţe fiscale restante, mai mici de 40 lei şi care
t t ată mai figurează cu bunuri mobile şi imobile în evidenţele fiscale;

Ţi â seama de faptul că urmărirea şi executarea creanţel r fiscale
resta te ecesită cheltuieli care depăşesc cuantumul acestora; 

A â în vedere dispoziţiile art. 266 alin. (6) şi (7) di Le ea r
/ ri i  Codul de procedură fiscală, cu modificările şi c m letările

re î temeiul cărora autorităţile deliberative locale t tărî

a larea crea ţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la ata e
  

Ge erală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 pr e s re
 Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul e tărâre

ri i a r area anulării creanţelor fiscale restante la data de
mai mici e lei, pentru contribuabilii persoane fizice și persoa e j ri ice

mai fi rează cu bunuri mobile sau imobile înregistrate î e i e

Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 
țelor este de 2.510,04 lei pentru contribuabilii ers a e

și e 8 lei pentru contribuabilii persoane juridice. 

 

DIRECTOR GENERAL, 
 

VĂIDEANU ALIN MIHAI 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cod operator date u ara ter per onal nr.2662 

 

e i e ţele fiscale ale Direcţiei Generale de 
Ta e L cale Sect r fi rează c tri a ili persoane fizice şi 

mai mici de 40 lei, şi care 
i im ile î evidenţele fiscale; 

şi e ec tarea creanţelor fiscale 

A â î e ere is ziţiile art ali ( ) şi (7) din Legea nr. 
c m ificările şi completările 

re î temei l căr ra a t rităţile eli erati e locale pot hotărî 

a larea crea ţel r fiscale mai mici e lei aflate î  sold la data de 31 

L cale Sector 6 propune spre 
C sili l i L cal al Sect r l i roiectul de hotărâre 

ata de 31.12.2017, 
și persoane juridice 

im ile î re istrate în evidențele 

și Ta e L cale Sector 6.  
țel r este e lei e tr c tribuabilii persoane 

 

 



  

 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

  
 Prin Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 6 se propune anularea creanţelor fiscale 

restante aflate în sold la data de 31.12.2017, mai mici de 40 lei. 

     O astfel de propunere contribuie la diminuarea cheltuielilor 

suplimentare efectuate din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti cu urmărirea şi punerea în executare silită a acestor creanţe. 

    Pentru aceste motive, în conformitate cu art. 266 alin. ( 6 ) şi (7) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, consiliile locale, în raport de prerogativele pe care le 

deţin, pot adopta hotărâri în vederea aprobării anulării creanţelor fiscale 

restante aflate în sold la data de 31.12.2017, mai mici de 40 lei. 

    Apreciind ca oportună o astfel de hotărâre, în conformitate cu 

prevederile art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6 prezentul proiect de 

hotărâre.  

 
 
 

 

 

PRIMAR, 
 

GabrielMutu 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


