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HOTĂRÂRE
privind scăderea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand amenzi contraventionale
ale debitor decedat, Gavrilă Florin
Consiliul Local al Comunei Vlădeni, Județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din
data de 29.03.2022
Având în vedere:
-referatul de aprobare al Primarului comunei Vladeni, înregistrat sub 891/08.02.2022
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Vladeni, înregistrat sub nr. 892/08.02.2022;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Vladeni;
În conformitate cu prevederile :
-prevederile art. 266 alin.(3) Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art. 27 alin.(2) Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (4), lit. c) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul art. 139 alin. (1) si art. 196, alin(1) din O.U.G. Romaniei, 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Vlădeni a unor procese
verbale de contravenție și scăderea sumei de 3225,00 lei reprezentand contravaloarea amenzilor
contraventionale ale debitorului decedat, Gavrilă Florin, conform situației din anexa 1 ce face parte
integrată din prezenta hotărare.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Vladeni prin
intermediul aparatului de specialitate, iar cu înregistrarea şi comunicarea prezentei hotărâri către
persoanele interesate se obligă secretarul comunei Vladeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gherleanu Constantin Daniel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Roxana Manu

Vlădeni, 29.03.2022
Nr.15
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Vlădeni în şedinţa ordinarã din 29.03.2022, cu respectarea prevederilor art.
139 alin (1) din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 11 voturi pentru 0 voturi împotrivă, 0 abțineri din numărul total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la vot.
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GAVRILĂ FLORIN
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3225,00
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