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ANEXA LA HCL RACIU

Se aprobă scaderea debitelor inregistrate in evidenta fiscala a impozitelor si taxelor locale care nu
pot fi recuperate, pentru urmatoarele persoane fizice şi juridice, astfel:

1. Conform  prevederilor  Legii  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscala,  art.  266  Anularea
creanțelor fiscale :

Creanțele fiscale datorate și neachitate de debitori cat si suprasolvirile rezultate in urma incasarii
prin rotunjire, pentru fiecare impozit,  aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici sau egale
de 2 lei, se anulează.

 
2. Conform prevederilor Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, art. 185:
  Se aprobă scutirea majorarilor pentru debitele achitate pantru urmatorii contribuabili:

BURTESCU CONSTANŢA, pozitie de rol nr. 1832, majorarile calculate pentru: impozitul pe cladiri in
suma de  76 lei si  impozitul pe teren intravilan in suma de 121 lei (2010-2012);
STOICA MARIN, pozitie de rol nr.2227, majorarile calculate pentru impozitul pe teren intravilan in suma
de 63  lei (2007);
STEFANESCU  AURICA,  pozitie  de  rol  nr.  2229,  majorarile  calculate  pentru:  impozitul  pe  teren
intravilan in suma de 98 lei si impozitul pe teren extravilan in suma de 439 lei (2008-2012);
 NEAGU AUREL, pozitie de rol nr. 2411, majorarile calculate pentru: impozitul pe mijloace de transport
in suma de 839 lei (2009);
 RADU  GHEORGHE (defunct),  pozitie  de  rol  nr.  2383,  majorarile  calculate  pentru:  impozit  teren
intravilan in suma de 84 lei si impozit pe cladiri in suma de 35 lei (2011-2012);
BOBEA MARIA (defunct),  pozitie  de  rol  nr.  3183,  majorarile  calculate  pentru  impozitul  pe  teren
extravilan in suma de 58 lei (2010-2012).

 3.Conform prevederilor Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscala art. 218: 
Dacă organul de executare silită constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere

executarea silită a creanțelor fiscale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare și la scăderea
acestora din evidența creanțelor fiscale.

BURTESCU CONSTANTA, pozitie de rol nr.1832, debit si majorarile calculate pentru  taxa de paza in
suma de  55 lei,  taxa de habitat  in suma de 134 lei (2010-2012);
STOICA MARIN, pozitie de rol nr. 2227, debit si majorarile calculate pentru: taxa de paza in suma de 55
lei, taxa de habitat in suma de 138 lei, si amenda in suma de 676 lei (2007-2012);
VISAN ION  (defunct),  pozitie de rol nr.  3209, debit  si  majorarile calculate pentru impozitul pe teren
extravilan in suma de 19 lei respective 67 lei lei (2010-2012);
MIHAI DUMITRU (defunct), pozitie de rol nr. 3285, debit si majorarile calculate pentru impozitul pe
teren extravilan in suma de 33lei respectiv 45 lei (2010-2012);
VASILE CHIRITA (defunct), pozitie de rol nr. 3282, debit si majorarile calculate pentru impozitul pe
teren extravilan in suma de 66 lei respectiv 93 lei (2010-2012);
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MATEI ION SI MATEI GHERGHINA,  pozitie  de  rol  nr.  3254 debit  si  majorarile  calculate  pentru
impozitul pe teren extravilan in suma de 78 lei, respectiv 144 lei (2007-2012); 
SAVU STAN (defunct),  pozitie de rol nr. 3246, debit  si majorarile calculate pentru impozitul pe teren
extravilan in suma de 124 lei, respectiv 245 lei (2006-2012);
HOLBAN MIRCEA (defunct), pozitie de rol nr. 3240, debit si majorarile calculate pentru impozitul pe
teren extravilan in suma de 39 lei, respectiv 55 lei (2010-2012);
RACHIERU VASILE (defunct), pozitie de rol nr. 3209, debit si majorarile calculate pentru impozitul pe
teren extravilan in suma de 42 lei, respectiv 59 lei (2010-2012);
RADU MARIAN, pozitie de  rol nr. 2260, debitul si majorarile calculate pentru: impozitul pe cladiri in
suma de 332 lei, respectiv 568 lei, impozitul pe teren arabil intravilan in suma de 180 lei, respectiv 292 lei,
impozitul pe teren  extravilan in suma de 98 lei si majorari in suma de 150 lei (2010-2012); 
ENACHE PARASCHIV (defunct), pozitie de rol nr. 1939, debit si majorarile calculate pentru impozitul
pe teren extravilan in suma de 180 lei, respectiv 337 lei (2007-2012);
ION CONSTANTIN (defunct), pozitie de rol nr. 2476, debit si majorarile calculate pentru taxa de habitat
in suma de 368 lei, respectiv 269 lei (2012-2013);
AMUZA ILIE (defunct), pozitie de  rol nr. 1580, debitul si majorarile calculate pentru: impozitul pe cladiri
in suma de 34 lei, respectiv 42 lei, impozitul pe teren arabil intravilan  in suma de 162 lei, respectiv 213 lei,
impozitul pe teren  extravilan in suma de 34 lei si majorari in suma de  40 lei, taxa de paza in suma de 105
lei, taxa de habitat in suma de  193 lei (2010-2012); 
FILIP NICOLAE AURELIAN, poziţie de rol  nr. 2317, figureaza in baza de date cu un debit in suma de
647 lei amenzi, care au fost inlocuite cu un nr de 32 de ore de munca in folosul comunitatii, efectuate in
totalitate, pedeapsă stabilită de Judecatoria Targoviste;
BURTESCU SEPTIMIU, poziţie de rol  nr. 2317, figureaza in baza de date cu un debit in suma de 680 lei
amenzi, care au fost inlocuite cu un nr de 34 de ore de munca in folosul comunitatii , efectuate in totalitate,
pedeapsă stabilită de Judecatoria Targoviste;
STAN IONUT MARIUS, poziţie de rol  nr. 2339, figureaza in baza de date cu un debit in suma de 5866
lei amenzi (2010-2012). In urma verificarii,  acesta nu figureaza cu bunuri mobile si imobile,   venituri
salariale sau conturi bancare si nu poate fi contactat deoarece este  plecat in strainatate impreuna cu familia
de foarte mult timp.
ANDREESCU MARIAN LIVIU, poziţie de rol  nr. 1859, figureaza in baza de date cu un debit in suma de
2830 lei amenzi (2009). In urma verificarii, acesta nu figureaza cu bunuri imobile, venituri salariale si
conturi bancare.

4. Conform prevederilor Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscal Art. 266:
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.

CVJETINOVIC RADENKO, cetatean strain de origine sarba, nr. rol 3359, figureaza in baza de date cu
un debit in suma de 725 lei amenda, PV 8622673/11.06.2015. In urma verificarii, acesta nu figureaza cu
bunuri si alte venituri pe raza localitatii.
SC OIL DAN SRL,  pozitie  de  rol  nr.  20,   debitul  si  majorarile  calculate   pentru impozitul  pe  teren
extravilan in suma de 351 lei, respectiv 192 lei (2012-2014). Societatea se afla in stare de faliment, iar
terenurile agricole sunt vandute prin lichidare judIciara si cumparate de dl. Gheorghiu Ramiro Gabriel cu
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domiciliul in municipiul Bucuresti.
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