
                            

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

la data de 31.12.2021 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 
a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 nr. 436917/28.12.2021 și Raportul de 
specialitate al Direcţiei Economice nr. 2627/29.12.2021, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6; 

  Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 1                      
și nr. 5; 

  În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (5), (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;  

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și c), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  Consiliul Local al Sectorului 6 
 
                  HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data 

de 31.12.2021, datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice care nu mai figurează 
în evidențele fiscale cu bunuri mobile și/sau imobile. 

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

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

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                         pentru legalitate cf. art. 243 alin. (1) lit. a)  

Lucian Dubălaru                                                                 din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                    Secretarul general al Sectorului 6, 
            
         
                                                                                  Demirel Spiridon 
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