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din 22.07.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.137 

privind aprobarea Procedurilor privind executarea fiscală a creanțelor restante datorate de contribuabili 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.20054/13.07.2021, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.20059/13.07.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 20055/13.07.2021, întocmit de Elena-Maria SAULEA, Șef Serviciu Economic; 

▪ Prevederile art.47, art.110, art.111, art.185, art.220 și ale art.265 din Legea nr.227 privind Codul de 

Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.   

În temeiul prevederilor art.129 ali.(1) și  art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Procedura privind conținutul și comunicarea actelor    

administrative fiscale, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Procedura privind eșalonarea la  plată a obligațiilor fiscale de   

plată restante, înscrise în certificatul de atestare fiscală, datorate bugetului local de contribuabili, conform 

Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 

ART.3 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Procedura privind declararea stării de insolvabilitate sau 

insolvență, unde este cazul, a debitorilor persoane fizice și juridice, conform Anexei 3, ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

ART.4 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Procedura privind prescripția dreptului de a stabili, de  a cere 

executare silită și de a cere restituirea creanțelor fiscale, conform Anexei 4, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.    

 

ART.5 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Procedura privind executarea silită a creanțelor fiscale restante 

prin poprire, conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.      

 

ART.6 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Procedura privind executarea silită a creanțelor fiscale restante 

prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea 

contribuabilului, precum și evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate, conform Anexei 6, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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ART.7 Consiliul Local al comunei Bod aprobă  Procedura privind urmărirea și înscrierea la masa credală  a 

persoanelor juridice aflate în insolvență, conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

ART.8 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 
                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenți. 

 


