ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind anularea unor creanţe fiscale aflate în sold la data de 31.12.2011

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 2.282 din
10.05.2012;
Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş, nr. 2.232 din
09.05.2012 ;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul
Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea
ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local
Aluniş ;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi
sportive şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Prevederile art. 178 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera d), alin. (6), litera a) pct.19
şi art. 45 alin. (1), respectiv art.115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă anularea creanţelor fiscale de până la 10 lei inclusiv
aflate în sold la 31.12.2011 şi neachitate până la data aplicării prezentei hotărâri,
aparţinând persoanelor fizice înregistrate în evidenţele fiscale ale comunei
Aluniş, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. – Se aprobă anularea creanţelor fiscale de până la 40 lei aflate în
sold la 31.12.2011 şi neachitate până la data aplicării prezentei hotărâri,
aparţinând persoanelor fizice care la data de 01.01.2012 nu mai erau înregistrate
în evidenţele fiscale ale comunei Aluniş cu bunuri şi/sau servicii impozabile,
conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. – Biroul financiar-contabilitate va duce la îndeplinire prevederilor
prezentei.
Art.4. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 18 iunie 2012, în comuna Aluniş, judeţul Prahova.
PREŞEDINTE,
Consilier local
Gheorghe Andrei

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
Nr. 31

