
                                                               

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                         AVIZEAZĂ 
S.T. 881/07.12.2018                                                                pentru legalitate 

                                                                                Secretarul Sectorului 6, 
 

                                                                           Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold 

la data de 31.12.2018, datorate de persoanele fizice şi juridice 
 

 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24018-24197/07.12.2018 al 

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 şi Expunerea de motive 
a Primarului Sectorului 6; 

Ținând cont de Raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 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 și 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 31.12.2018, mai mici de 40 lei, înregistrate în evidenţele fiscale ale Direcţiei 
Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, datorate de contribuabilii 
persoane fizice și persoane juridice care nu mai figurează în evidențele 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,  
                                                                                                                                                
           Spiridon Demirel 

 
Nr.:  
Data:   
 



 

 
                 SECTORUL 6 AL MUNCIPIULUI BUCUREŞTI                  

                           DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI 
                                      TAXE LOCALE SECTOR 6             

  

 

 

 

 

 

 Bucureşti, Drumul Taberei nr.18, sector 6, cod poştal 061385; tel: 021.413.77.90; fax: 021.413.77.89 
www.taxelocale6.ro; e-mail:asistenta@taxelocale6.ro; cod fiscal: 12380248 

 
  

 

 
 

 
 
 
  

                                                                                                                                                
 
 
 

                                        RAPORT DE SPECIALITATE  
 

       Având în vedere că în evidenţele fiscale ale Direcţiei Generale 
de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 figurează contribuabili persoane 
fizice şi persoane juridice cu creanţe fiscale restante, mai mici de 40 lei, şi 
care totodată nu mai figurează cu bunuri mobile şi imobile în evidenţele 

fiscale; 
     Ţinând seama de faptul că urmărirea şi executarea creanţelor 

fiscale restante necesită cheltuieli care depăşesc cuantumul acestora; 
     Având în vedere dispoziţiile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, în temeiul cărora autorităţile deliberative locale 

pot hotărî anularea  creanţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la 
data de 31 decembrie a anului;  
              Direcţia de Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 
propune spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 
proiectul de hotărâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale restante 
la data de 31.12.2018, mai mici de 40 lei, pentru contribuabilii persoane 
fizice și persoane juridice care nu mai figurează cu bunuri mobile sau 

imobile înregistrate în evidențele fiscale ale Direcției Generale de 
Impozite și Taxe Locale Sector 6.  
             Totalul creanțelor este de 3.281,56 lei pentru contribuabilii 
persoane fizice și de 128,93 lei pentru contribuabilii persoane juridice. 

 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

 
           VĂIDEANU ALIN MIHAI 

 
 
 
 
 

 

 
Cod operator date cu caracter personal nr.2662 

 



                                                               

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

  
Prin Raportul de specialitate nr. 24018-24197/07.12.2018 întocmit de 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 se propune anularea 

creanţelor fiscale restante, aflate în sold la data de 31.12.2018, 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 și completările 
ulterioare, consiliile locale, în raport cu prerogativele pe care le deţin, pot 
adopta hotărâri în vederea aprobării anulării creanţelor fiscale restante aflate în 
sold la data de 31.12.2018, 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 proiectul de hotărâre privind 
anularea creanţelor fiscale restante, mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 
31.12.2018, datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice.   

 
 
 

 
 

                                                 PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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