
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                            
                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 49

din 03.10.2014

privind scăderea din evidență a unor obligații fiscale înregistrate de debitori persoane fizice și 

juridice

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2014;

            Având în vedere:

- raportul la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4121/29.09.2014.

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- prevederile art. 176 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare;

- anexei nr. 1 litera D pct. 20, 21, 22 și 23 din Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor 

nr. 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor 

persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- actul de deces nr. 18/04.08.2014 al numitului Moldovan Mircea, CNP 1600215261490;

- Încheierea de radiere a judecătorului - delegat de pe lângă O.R.C. de pe lângă Tribunalul 

Mureș nr. 8790/21.03.2011 și Sentința nr. 356/04.03.2011 a Tribunalului Comercial Mureș

privitoare la S.C. Bormacris S.R.L;  

- Încheierea de radiere a judecătorului - delegat de pe lângă O.R.C. de pe lângă Tribunalul 

Mureș nr. 1612/13.01.2012 și Sentința nr. 3363/C/04.03.2011 a Tribunalului Specializat Mureș 

privitoare la S.C. Romtempero S.R.L;  

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (4) litera c), ale art. 45 alin. (2) litera c) și ale art. 115 alin. (1) 

litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :
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Art.1. (1) Se aprobă scăderea din evidență a obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul 

persoană fizică decedată Moldovan Mircea, CNP 1600215261490, având nr. rol 1202, conform 

anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea debitului persoanei fizice 

decedate este de 280 lei. 

(2) Se aprobă scăderea din evidență a obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul 

persoană juridică S.C. Bormacris S.R.L, CUI 15564768, având nr. rol 36, conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea debitului persoanei juridice radiate din 

registrul comerțului este de 24712 lei.  

(3) Se aprobă scăderea din evidență a obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul 

persoană juridică S.C. Romtempero S.R.L, CUI 21692125, având nr. rol 51, conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea debitului persoanei juridice radiate din 

registrul comerțului  este de 3559 lei.  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Beica de Jos prin compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Beica de Jos.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil, se afișează şi se aduce la cunoştinţa 

publicului prin afişare pe site-ul instituţiei.

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

                      Tropotei Emanoil     

                                                                                                  Contrasemnează Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile


