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HOTĂRÂREA Nr. 34/2016 
                                                             din 30.12.2016 
 
             Privitor la: scoaterea din evidenţă a unor debite reprezentând impozite pe teren şi 
clădiri, pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie fiscală, în cazul a 10 persoane decedate. 

 
 Consiliul Local al Comunei Lăcusteni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.12.2016, la care participă un nr. de 9 consilieri locali, din 9 în funcţie. 
Văzând că d-l. consilier local BOCŞARU DORU, a fost ales preşedinte de şedinţă 

pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2016. 
         Având în vedere:  
          - Expunerea de motive nr. 4110/20.12.2016, a primarului comunei Lăcusteni, şi proiectul 
de hotărâre supus spre dezbatere;  
         - Raportul de specialitate nr.4109/20.12.2016, al Compartimentului impozite și 
taxe din aparatul de specialitate al primarului, prin care se propune scoaterea din evidenţă 
a unor debite mai vechi de 5 ani, reprezentând impozite pe teren şi clădiri, ce nu mai pot fi 
urmărite, în cazul a 10 persoane decedate.  
          -  Decizia nr. 27 din 29.08.2016, a Camerei de Conturi Vâlcea; 
          - Avizul dat de comisiile de specialitate, prin care se propune admiterea spre dezbatere a  
proiectului de hotărâre şi raportul nr. 4363/30.12.2016, de avizare al legalităţii proiectului de 
hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni.    
          În conformitate cu prevederile art. 110 alin (1),(2) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) 
lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu 
completările și modificările ulterioare;  
         Văzând că s-au respectat prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia locală, proiectul de hotărâre fiind adus la cunoştinţă 
publică potrivit procesului-verbal de afişare nr. 4111/20.12.2016;                                                                
         În temeiul 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 
publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Consiliul Local al 
Comunei Lăcusteni, întrunit în şedinţă ordinară, prin vot deschis, cu 9 voturi „pentru”, adoptă 
următoarea: 
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                                                   H O T Ă R Â R E 
 

Art. 1. Se aprobă scoaterea din evidenţă a unor debite reprezentând impozite pe 
teren şi clădiri, pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie fiscală, în cazul a  10 persoane 
decedate, conform anexei ce face parte integrantă din prezent hotărâre.  
           Art. 2. Primarul comunei Lăcusteni, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, 
prin compartimentul impozite și taxe.   

  Art. 3 Prezenta hotărâre, va fi comunicată în termenul prevăzut de lege Instituţiei 
Prefectului Vâlcea şi primarului comunei, fiind adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 
sediul primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului. 

 
          Lăcusteni, 30.12.2016 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         
             BOCŞARU DORU                                             Contrasemnează:  
                             SECRETAR,    
                       BRĂNESCU ADRIAN                                
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PRIMĂRIA  COMUNEI LĂCUSTENI 
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                                                                                      
                                                                                       Anexa la  h.c.l. nr. 34/30.12.2016 
                                                                                
 
 

                                                            TABEL  
cu persoanele decedate, având debite reprezentând impozite pe teren şi clădiri, 

pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie fiscală 
la data de 30.12.2016 

 
 

Nr. 
crt 

Nume/Prenume Nr. Rol 
Fiscal 

Debit 
-lei- 

1. BADEA  ION 644 270 
2. BĂLĂŞESCU NICOLIŢA 707 130 
3. BĂZĂVAN  MARIA 147 250 
4. CĂPLESCU NICOLAE 764 350 
5. ISTRATIE AURICA 581 80 
6. LICU VIRGINIA 246 250 
7. MARCU MARTA 747 110 
8. NASTA GH. MARIA 364 270 
9. TECŞILĂ ELISABETA 584 90 
10. SANDU PAULINA 127 300 
 TOTAL 2.100 

  
                                                                              
                                                          Lăcusteni,  30.12.2016 
 
 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         
                       BOCŞARU DORU                        Contrasemnează:  
                               SECRETAR,    
                BRĂNESCU ADRIAN                                       
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