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H O T Ă R Â R E 
privind declararea starii de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice si trecerea 

debitelor acestora in evidenta fiscala separata 
 

 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare a d-lui Drăgan Nicolae, primarul Comunei Targșoru Vechi,  din 

care se propune declararea tarii de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice si trecerea 
debitelor acestora in evidenta fiscala separata, înregistrată sub nr. ..../.....2021; 

       Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil, înregistrat sub nr. 
18727/13.12.2021 

In conformitate cu prevederile art. 265 si art.266 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (b) și alin. (4) lit.c) si art. 139 din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Consiliul Local al Comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova, adoptă prezenta  

hotărâre: 
 
Art.1- Se declarara starea de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice. 
Art.2- Creantele fiscale inregistrate de debitorii declaratii in stare de insolvabilitate se 

scot din evidenta fiscala curenta si vor fi trecuti intr-o evidenta separata, iar aplicarea masurilor 
de executare silita se intrerupe. 

Art.3- Se aproba scoaterea din evidenta fiscala curenta a debitorilor persoane fizice 
aflate in stare de insolvabilitate, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare. 

Art.4- Termenul de prescriere este de 5 (cinci) ani, cu incepere de la data inregistrarii 
declararii de insolvabilitate. In urma verificarilor intreprinse pe parcursul celor 5 ani, un numar  
de 26 persoane aflate in insolvabilitate, nu au dobandit bunuri sau venituri urmaribile, drept 
pentru care se impune scaderea debitelor acestora in valoare de 44899 lei din evidenta fiscala 
curenta, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare. 

Art.5- Se aproba scoaterea din evidenta fiscala separata si trecerea in evidenta fiscala 
curenta a persoanelor fizice insolvabile care au realizat venituri in anul 2020, conform anexei 
nr.3 la prezenta hotarare. 

Art.6- Prevederile  prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de dl Drăgan Nicolae, 
primarul Comunei Targșoru Vechi prin Serviciul Financiar - Contabil  din cadrul  aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Târgșoru Vechi. 

Art.7- Comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și instituțiilor interesate va fi 
asigurată de către secretarul general al Comunei Târgșoru Vechi. 
                 
           

            INIȚIATOR, 
                Primar, 
     DRAGAN NICOLAE                              
                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                          Secretar General, 
                                                                                            Dragulin Georgiana Loredana 
 
 

Târgșoru Vechi, 13.12.2021 
Nr..... 


