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Proiect nr.86 

HOT~RÂREA nr..... 
 

privind: Aprobarea sc`derii din evidentele fiscale a creantelor persoanelor 
juridice pentru care s-a dispus inchiderea procedurii insolventei si radierea 

acestora din Registrul Comertului 
 
 

    Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\` 
ordinar` la data de 26 octombrie 2018 la care participa un num`r de ..... consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie. 

   Vazand ca a fost ales președinte de ședință dl. Ghitulescu Marius – consilier 
local. 

    Avand in vedere referatul nr. 10457/28.09.2018 [ntocmit de compartimentul 
Ipozite si taxe locale, prin care se solicit` sc`derea din evidentele fiscale a 
creantelor persoanelor juridice pentru care s-a dispus inchiderea procedurii 
insolventei si radierea acestora din Registrul Comertului, cu referire in acest sens la 
SC PODIUM SRL, IF GHIMIS VASILE si SC PETER TRANS SRL. 

     In conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, art .  art. 266 ,,  Anularea creanţelor fiscale “, alin  (4) ,,Obligaţiile fiscale 
datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost 
înregistraţi potrivit legii se anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a 
atras răspunderea altor persoane, potrivit legii”,  coroborate cu prevederile Codului 
civil şi ale Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept 
internaţional privat în domeniul insolvenţei. 

{n temeiul dispozi\iilor 36 alin. (1) si alin (2) lit. b), art. 45 alin. alin. (1) si alin. 
(2) si art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administra\ia public` local`, 

republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, 

 

 

H O T ~ R ~ R A } T E : 

 

PRIMARIA  ORA}ULUI  B~ILE  OL~NE}TI 
Str.1 Decembrie,   nr.1,   B`ile Ol`ne]ti,   jude\ul V@lcea,   Rom@nia 

Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com 
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        Art.1 –Se aprob`  sc`derii din evidentele fiscale a creantelor persoanelor 
juridice pentru care s-a dispus inchiderea procedurii insolventei si radierea acestora 
din Registrul Comertului, astfel cum sunt enumerate si individualizate in Anexa 
care constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
 

Art.2 –Prezenta hot`r@re se aduce la indeplinire de catre Primarul orasului 
Baile Olanesti, judetul Valcea, prin intermediul compartimentelor din cadrul 
aparatului de specialitate. 

Art.3 –Hotararea se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului 
orasului si se comunica Primarului orasului Baile Olanesti, compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate si Institutiei Prefectului – judetul Valcea in 
vederea exercitarii controlului legalitatii actelor.  

 

Ini\iator Proiect, 

PRIMAR 

ec. Vasilache Vasile Sorin 

                                                                             Avizat legalitate, 

                                                                                           p. SECRETAR, 

                                                                                            jr. Mihalcea Marian 

 

 

 

 

 

B`ile Ol`ne]ti, 26 octombrie 2018 

 

 

 

 


