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HOTĂRÂREA NR. 87 / 2020 

privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Sândominic a unor sume 

reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați 

 
 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 22 

decembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr 211/2020, emisă de primarul comunei 

Sândominic, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5422/2020 al primarului comunei Sândominic, 

raportul de specialitate nr. 5423/2020 prezentat de consilierul d-na Balint Anna-Maria 

din cadrul Biroului financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale, precum și 

avizul Comisiei economico-financiare; 

 

Văzând anunțul afișat la sediul Primăriei comunei Sândominic referitor la respectarea 

prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art. 27. alin.(2) și art. 266 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare 

 lit.d pct.20 și lit.b din Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 447/2007 

pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor 

persoane fizice sau juridice; 

 

În temeiul art. 87 alin.(1), art.129 alin.(1), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Sîndominic a 

unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 11.580 lei reprezentând 

contravaloarea amenzilor contravenționale ale unor debitori decedați, conform anexei la 

prezenta -borderou de debite scăderi-, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Sândominic, d-l Karda Robert, precum și Biroul financiar-contabil, resurse umane, 
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impozite și taxe locale. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Sândominic și Instituției Prefectului județului 

Harghita în vederea verificării legalității, și se va aduce la cunoștință publică prin afișare 

la sediul Primăriei comunei Sândominic într-un loc accesibil de către comunitatea locală, 

precum și pe pagina de internet al comunei Sândominic. 

 

Sândominic, la 22 decembrie 2020 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

             Albert Alfonz-Pál                            Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 


