
CONSILIUL LOCAL RACIU 

                                                                                                            ANEXA NR. 2 PROPUNERI

ANULAREA SUMELOR CONSTITUIND DEBITE SI MAJORARI  DE INTARZIERE
PRESCRISE DATORATE DE PERSOANE FIZICE DECLARATE IN STARE DE

INSOLVABILITATE

Prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscala

ART. 265 Conduita  organului fiscal în cazul  insolvabilități 1) în sensul prezentului  cod este
insolvabil  debitorul  ale  cărui  venituri  ori  bunuri  urmăribile  au  o  valoare  mai  mică  decât
obligațiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile.

(2) Pentru obligațiile fiscale ale debitorilor declarați în stare de insolvabilitate care nu au venituri
sau bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare silită dispune scoaterea creanței din
evidența  curentă  și  trecerea  ei  într-o  evidență  separată  pe  baza  procesului-verbal  de
insolvabilitate..

 ART. 266 Anularea creanțelor fiscale

3)  Anularea  se  face  și  atunci  când  organul  fiscal  constată  că  debitorul  persoană  fizică  este
dispărut sau decedat fără să fi lăsat venituri ori bunuri urmăribile

Vintila Gheorghe, CNP 1720528151808- nr. rol 3116 figureza in baza de date cu amenda in
suma de  139 lei (pv  nr. 2501048/30.07.2011in suma de 200 lei) conform datelor ANAF nu
figureaza cu bunuri mobile si alte venituri si nu figureaza pe raza localitatii,  conform listelor
electorale permanente  din 05.06.2016.

Sorescu Steluta, CNP 2860514150488, nr. rol 2272 figureza in baza de date cu amenzi in suma
de  379 lei (pv  nr. 2429957/11.03.2009 in suma de 360 lei si  pv 0386809/14.05.2008 300 lei,
recuperati prin incasare suma de  281 lei) conform datelor ANAF nu figureaza cu bunuri mobile
si  alte  venituri  si  nu figureaza  pe raza  localitatii,  conform listelor  electorale  permanente  din
05.06.2016.

Hristo Yanakiev cetatean bulgar, nr. rol 3161 figureaza in baza de date cu un debit in suma de
390 lei amenda, PV 8622673/11.06.2015. In urma verificarii, acesta nu figureaza cu bunuri si
alte venituri pe raza localitatii si nu poate fi identificat dupa CNP ul trecut in pv .

GIJSEN JEAN MARIE JOSEPH, cetatean Belgian, nr. rol 1704, figureaza in baza de date cu
un debit in suma de  945 lei, pv 022840/23.08.2015, transmis de de Administratia Judeteana a
Finantelor Publice Dambovita. In urma verificarii, acesta nu figureaza cu bunuri si alte venituri
pe raza localitatii .



Tita  Cristian-Georgel,  nr.  rol  1507 figureaza  in  baza  de  date  cu  debit  eronat  la  taxa  de
salubrizare in suma de 175.19 lei si majorari generate la debit in suma de 123.76 lei,  perioada
2012-2015. Eroarea vine de la faptul ca s-a instituit taxa de salubrizare la cladirea – anexa;

Cirstea Sorin, CNP 1761129151818 - nr. rol 2526  actualmente decedat, figureaza in baza de
date cu un debit in suma de 1790 lei amenzi, din care a efectuat un nr. de 40 de ore munca in
folosul comunitatii din cele 89 de ore de munca stabilite prin mandatul de executare.

Manescu Marius Danut CNP 1870708152491, nr. rol 1913 figureaza in baza de date cu un
debit in suma de 400 lei amenzi, care au fost inlocuite cu un nr de 20 de ore de munca in folosul
comunitatii prin mandatul de executare emis de Judecatoria Targoviste,  pe care le-a  efectuat in
totalitate.


