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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a taxelor asimilate acestora, datorate de
persoanele fizice şi juridice din comuna Stanilesti, în anul 2019, prin indexarea cu rata
inflaţiei de 1,30%
Având în vedere :
-

-

-

-

Expunerea de motive a primarului comunei Stănileşti; Raportul de avizare al Comisiei
de specialitate Consiliului Local Stănileşti, Comisia pentru programe de dezvoltare,
economico-sociale, buget-finante, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
Raportului de specialitate, înregistrat cu Nr. 9051/03.12.2018, intocmit de către
Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, cu privire la aprobarea impozitelor, taxelor locale
şi a taxelor asimilate acestora, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna
Stanilesti, în anul 2019, prin indexarea cu rata inflaţiei de 1,30%;
Datele comunicate de catre Institutul National de Statistica, atat la solicitarea
Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene,
conform adresei nr. 10078/23.01.2018, cat si pe site-ul al INS, www.insse.ro;
Prevederile Titlului IX, art. 453 - 495 din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile art. 266, alin. (6) şi alin. (7) din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4, lit. b) şi art. 7 din Legea Nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul:

-

Prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), art. 36, alin (4), lit. c) şi art. 45, alin. (2), lit. c) din
Legea administraţiei publice locale Nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Stanilesti , judeţul Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Pentru anul fiscal 2019, impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili,
persoane fizice si juridice din comuna Stanilesti, se indexează cu 1,3%, faţă de impozitele ţi
taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice si juridice, pentru anul fiscal 2018,
conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a
impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, consiliul local acordă o
bonificaţie de 10%.
Art. 3 Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31
decembrie 2018, cu o valoare mai mică de 40 lei, conform prevederilor art. 266, alin. (6) din
Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2019.
Art. 5 (1) Primarul comunei Stanilesti, prin compartimentul financiar contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, va duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica, persoanelor şi instituţiilor publice
interesate, în termen legal, prin grija secretarului comunei Stănileşti, astfel:
- Primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
- Instituţiei Prefectului – Judeţului Vaslui;
- Compartimentul Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
Art. 6 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim, prin prevederile prezentei dispoziţii, poate solicita în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia de către autoritatea publică
emitentă sau se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentă, conform
prevederilor Legii Nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Stănileşti – 13 decembrie 2018
Iniţiator
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ŞĂLARU MIHAELA
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PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii,
persoane fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii

-

-

-

-

-

Având în vedere prevederile:
Prevederile art. 15, alin. (2), art. 120, alin. (1) şi art. 121, alin. 1 şi alin. (2) din
Constituţia României, republicată;
Prevederile art. 6, alin. (2), art. 9, art. 10, alin. (2), art. 11, alin. (4), art. 391, din
O.G. Nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare ;
Prevederile O.G. Nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei
activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
Expunerea de motive a primarului comunei Stanilesti; raportul de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Stanilesti; rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Raportul întocmit de către Secretarul comunei Stănileşti, privind aprobarea
domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in
folosul comunitatii, înregistrat cu Nr. 9451/14.12.2018;
Raportului de specialitate, înregistrat cu Nr. 9417/13.12.2018, intocmit de către
Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
În temeiul:
Prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b), alin.
(3), alin. (5), alin. (6), alin. (7), din Legea Administraţiei Publice Locale
Nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STĂNILEŞTI
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii,
persoane fizice, vor executa sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, după
cum urmează:
a) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în
parcuri, drumuri, spaţii verzi, zone de agrement, locuri de joacă, împrăştiere
material antiderapant;

b) păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii, drumuri, trotuare, curăţarea
spaâiilor de specii ierboase, curăţare de şanţuri şi rigole ;
c) activităţi în folosul grădiniţelor şi şcolilor de pe raza administrativ teritorială a
comunei Stanilesti;
d) alte lucrări de orice fel în folosul comunităţii pe raza administrativ teritorială a
comunei Stanilesti.
Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţi a activităţilor
în folosul comunităţii conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Primarul comunei Stănileşti în executarea obligaţiei de a aduce la îndeplinire
mandatul de executare, va stabili prin dispoziţie conţinutul activităţii ce urmează să fie
prestată de contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul
de lucru, încunoştinţând despre măsurile luate unitatea la care se va presta activitatea.
Art. 4 Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind sancţiunea prestării
unei activităti în folosul comunităţii a mandatului de executare şi a confirmării executării
integrale a sancţiunii, compartimentul de specialitate va opera stingerea obligaţiilor fiscale,
reprezentând amenzile pentru care contravenienţii au prestat activităţi în folosul comunităţii.
Art. 5 (1) Primarul comunei Stanilesti, prin compartimentul financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, va duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica, persoanelor şi instituţiilor publice
interesate, în termen legal, prin grija secretarului comunei Stănileşti, astfel:
- Primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
- Instituţiei Prefectului – Judeţului Vaslui;
- Compartimentul Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
- se va aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet
www.primariastanilesti.ro .
Art. 6 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim, prin prevederile prezentei dispoziţii, poate solicita în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia de către autoritatea publică
emitentă sau se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentă, conform
prevederilor Legii Nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Stănileşti – 13 decembrie 2018
Iniţiator
PRIMAR,
ZAHARIA LIVIU

Avizat pentru legalitate,
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ŞĂLARU MIHAELA
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Anexa Nr. 1 la PROIECTUL DE HOTARARE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii,
persoane fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii
Regulament privind prestarea de către contravenienţi persoane fizice, a activităţilor în
folosul comunităţii, pe teritoriul administrativ al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeâul
Vaslui

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 1 Sancţiunea contravenţională a prestării unei activităţi în folosul comunităţii
poate fi aplicată numai de către instanţa de judecată. Sancţiunea prestării unei activităţi în
folosul comunităţii se aplică numai contravenienţilor persoane fizice.
Art. 2 (1) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor contravenienţilor
persoane fizice, care au domiciliul în Comuna Stanilesti şi pentru care instanţa a dispus
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinând seama de aptitudinile fizice şi psihice,
precum şi de nivelul pregătirii profesionale, de la caz la caz.
(2) Este interzisă stabilirea pentru contravenient a prestării de activităţi în
locuri cu un grad ridicat de risc în prestarea activităţii, precum şi în locuri periculoase ori
care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fizice sau pot produce daune sănătăţii persoanei.
(3) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se va executa cu
respectarea normelor de protecţie a muncii.
CAPITOLUL II. Domeniile în care se pot presta activităţi în folosul comunităţii
Art. 3 Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii,
persoane fizice, vor executa sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, după
cum urmează:
a) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în
parcuri, drumuri, spaţii verzi, zone de agrement, locuri de joacă, împrăştiere
material antiderapant;
b) păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii, drumuri, trotuare, curăţarea
spaâiilor de specii ierboase, curăţare de şanţuri şi rigole ;
c) activităţi în folosul grădiniţelor şi şcolilor de pe raza administrativ teritorială a
comunei Stanilesti;

d) alte lucrări de orice fel în folosul comunităţii pe raza administrativ-teritorială a
comunei Stanilesti.
CAPITOLUL III. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi în
folosul comunităţii. Drepturi şi obligaţii.
Art. 4 (1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se pune în
executare de către prima instanţă de judecată prin emiterea unui mandat de executare. Câte o
copie de pe dispozitivul hotărârii, însoţită de mandatul de executare, se comunică primarului
unităţii administrativ-teritoriale şi unităţii de poliţie în a căror rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa contravenientul, precum şi contravenientului.
(2) Mandatul de executare cuprinde: denumirea instanţei care l-a emis, data
emiterii, numărul şi data hotărârii care se execută, datele privitoare la persoana
contravenientului: numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul şi reşedinţa, dacă este
cazul, şi codul numeric personal, precum şi durata şi natura activităţii ce urmează să fie
prestată de contravenient.
(3) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută în raza
unităţii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau reşedinţa.
Art. 5 După primirea copiei de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti, însoţită de
mandatul de executare, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care va sta la
baza emiterii dispoziţiei primarului privind conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de
către contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul de
lucru.
Art. 6 Dispoziţia primarului prin care se stabileşte conţinutul activităţii ce urmează să
fie prestată de către contravenient, condiţiile de executare şi programul de lucru se comunică
contravenientului şi compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
Art. 7 Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după
programul de muncă, pe o durată cuprinsă între 50 de ore şi 300 de ore, de maximum 3 ore pe
zi, iar în zilele nelucrătoare de 6–8 ore pe zi. În cazul în care contravenientul are posibilitatea
să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autorităţile publice locale, prin
persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activităţii contravenientului, durata
maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore pe zi.
Art. 8 (1) Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii de asigură de către persoanele împuternicite de primar în acest sens, în baza unui
program.
(2) Repartizarea sarcinilor şi coordonarea acţiunilor întreprinse de persoanele
împuternicite de primar, precum şi modalităţile de acordare a sprijinului de către unităţile de
poliţie în vederea supravegherii executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii se realizează în baza unui program de supraveghere şi control întocmit de primar,
cu acordul unităţii de poliţie în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
contravenientul. Câte un exemplar al programului rămâne în evidenţa autorităţii locale şi a
unităţii de poliţie competente teritorial.

(3) Prestarea activităţii în folosul comunităţii se execută pe baza unor norme
orientative de muncă stabilite de primar, care să facă posibilă exercitarea controlului, la
diferite intervale de timp, de către cei împuterniciţi cu supravegherea executării sancţiunii.
(4) Unitatea din domeniul serviciului public la care contravenientul execută
sancţiunea este obligată, la cererea primarului, să comunice datele şi informaţiile solicitate cu
privire la executarea sancţiunii.
Art. 9 (1) Contravenientul se prezintă de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la
primirea mandatului de executare, la primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază
îşi are domiciliul sau reşedinţa, pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii.
(2) Începerea executării sancţiunii constând în prestarea unei activităţi în
folosul comunităţii se face în cel mult 5 zile de la primirea mandatului de executare.
(3) Primarul, prin persoane împuternicite, va asigura evidenţa sancţiunilor
aplicate contravenienţilor şi a executării sancţiunilor, în condiţiile prevăzute de O.G.
Nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii.
CAPITOLUL IV. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi în
folosul comunităţii în cazul minorului. Drepturi şi obligaţii.
Art. 10 Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi aplicată şi
minorilor, dacă la data săvârşirii faptei au împlinit vârsta de 16 ani. Activitatea se prestează
pe o durată cuprinsă între 25 de ore şi 150 de ore.
Art. 11 Este interzisă obligarea minorului la prestarea unei activităţi care comportă
riscuri sau este susceptibilă să îi afecteze educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării
sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale. Primarul, în executarea obligaţiei de a
aduce la îndeplinire mandatul de executare, stabileşte conţinutul activităţii, condiţiile în care
aceasta se realizează şi programul de lucru al minorului.
Art. 12 Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după
programul şcolar al contravenientului, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6
ore pe zi. În cazul în care contravenientul minor are posibilitatea să execute sancţiunea în
fiecare zi din cursul săptămânii, iar autorităţile publice locale, prin persoanele împuternicite,
pot asigura supravegherea activităţii contravenientului, durata maximă de lucru nu poate
depăşi 6 ore pe zi.
CAPITOLUL V. Sancţiuni
Art. 13 În cazul în care contravenientul, cu rea-voinţă, nu se prezintă la primar pentru
luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după
începerea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă,
judecătoria, la sesizarea primarului, poate înlocui această sancţiune cu sancţiunea amenzii.

CAPITOLUL VI. Dispoziţii finale
Art. 14 Este interzisă stabilirea pentru contravenient a prestării de activităţi în locuri
periculoase ori care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fizice sau pot produce daune
sănătăţii persoanei. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută cu
respectarea normelor de protecţie a muncii.
Art. 15 Executarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se prescrie
în termen de 2 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a
aplicat sancţiunea.
Art. 16 Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancţiunii
prestării unei activităţi în folosul comunităţii sau dacă în timpul executării sancţiunii prestării
unei activităţi în folosul comunităţii a intervenit o hotărâre definitivă de condamnare la o
pedeapsă privativă de libertate, cu executare, sancţiunea contravenţională nu se mai execută.
Art. 17 Împotriva măsurilor luate cu privire la conţinutul activităţii, la condiţiile în
care se realizează, precum şi la modul în care se exercită supravegherea contravenientul poate
face plângere, care se depune la primar. Plângerea împreună cu actul de verificare a
aspectelor sesizate se înaintează, în termen de 5 zile de la înregistrare, judecătoriei în a cărei
circumscripţie se execută sancţiunea.
Art. 18 Plângerea se soluţionează în termen de 10 zile de la primirea acesteia. În
cazul în care instanţa constată că plângerea este întemeiată, dispune, după caz, schimbarea
activităţii sau a măsurilor de supraveghere. Hotărârea instanţei de judecată este irevocabilă şi
se comunică primarului sau unităţii de poliţie la care contravenientul a depus plângerea,
precum şi contravenientului.

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
737485 – Stănileşti Judeţul Vaslui,
Tel. 0235 – 483.016 / 0235- 483.019; Fax. 0235 – 483.122
e-mail : contact@primariastanilesti.ro
web: www.primariastanilesti.ro
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scăderii din evidenţa financiar-contabilă a creanţelor datorate de
către debitorul S.C. DIG CONSTRUCT S.R.L., radiat din Registrul Comerţului, prin
sentinţă civilă definitivă
Având în vedere:
- Prevederile art. 266, alin. (4) din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 179 din Legea Nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Raportul înregistrat la primăria comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, cu
Nr. 9466/14.12.2018, întocmit de către Compartimentul Financiar-Contabil;
- Expunerea de motive a primarului comunei Stănileşti, Avizul favorabil al comisiei de
specialitate a Consiliului Local al comunei Stănileşti;
- Sentinţa Civilă Nr. 276 din data de 12.06.2018, pronunţată de către Tribunalul
Suceava, Secţia Civilă, în dosarul Nr. 105/86/2009**, având ca obiect procedura
insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată, prin care a fost dispusă închiderea
procedurii falimentului debitorului S.C. DIG CONSTRUCT S.R.L.,;
În temeiul:
- Prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. c), din Legea
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Cosiliul Local al Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă scăderea din evidenţa financiar-contabilă a creanţelor datorate de
către debitorul persoană juridică S.C. DIG CONSTRUCT S.R.L., cod unic de înregistrare
17628850, număr de ordine registrul comerţului J33/759/2005, cu sediul în municipiul
Suceava, str. Curtea Domnească, nr. 6, bl. 11, sc. B, et. 1, ap. 2, judeţul Suceava, radiat din
evidenţele Oficiului Registrului Comerţului Suceava, astfel:
- valoare debit: 120.113 lei, constituind: Impozit/taxă pe terenuri şi impozit/taxă pe
clădiri.

Art. 2 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc primarul
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui şi Compartimentul Finaciar-Contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica, persoanelor şi instituţiilor publice
interesate, în termen legal, prin grija secretarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, astfel:
- Primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui;
- Compartimentului Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
Art. 3 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim prin prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia de către organul emitent sau se
poate adresa instanţei de contencios administrative competentă, conform prevederilor
Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea scoaterii creantelor debitorilor persoane fizice declarati in stare de
insolvabilitate din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata conform art. 265
din Legea 207/2015
Având în vedere :
-

-

Expunerea de motive a primarului comunei Stănileşti, Avizul favorabil al comisiei de
specialitate a Consiliului Local al comunei Stănileşti;
Raportul de specialitate înregistrat cu Nr. 9428/13.12.2018, intocmit de către
compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Stănileşti, privind aprobarea scoaterii creantelor debitorilor persoane fizice
declarati in stare de insolvabilitate din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta
sepatata;
Prevederile art. 265 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Anexa nr. 1, la proiectul de hotărâre, conţinând debitorii persoane fizice propusi pentru a fi
declarati in stare de insolvabilitate, întocmită ca urmare a verificarile efectuate de către
Compartimentul Financiar-Contabil in data de 13.12.2018 in programul PatrimVen pus la
dispozitie de catre A.N.A.F.
În temeiul:

-

Prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea Nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. c), din Legea
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Cosiliul Local al Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (1) Se aprobă scoaterea creanţelor debitorilor persoane fizice, menţionate în anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre, declaraţi în stare de insolvabilitate, din evidenţa curentă şi trecerea lor
într-o evidenţă separată, conform prevederilor art. 265 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de
Procedura Fiscala, republicată.

(2) Anexa Nr. 1 face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc primarul
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui şi Compartimentul Finaciar-Contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica, persoanelor şi instituţiilor publice
interesate, în termen legal, prin grija secretarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, astfel:
- Primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui;
- Compartimentului Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
Art. 3 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim prin prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia de către organul emitent sau se
poate adresa instanţei de contencios administrative competentă, conform prevederilor
Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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ANEXA nr.1 la proiectul de hotarare
privind aprobarea scoaterii creantelor debitorilor persoane fizice declarati in stare de
insolvabilitate din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata conform art. 265
din Legea 207/2015
NR.
1
2

19

NUME/PRENUME
ALBU EMIL
ARCHIRE SORIN
ADRIAN
BALAN VIOREL
BATCU CRISTINA
BATCU PETRU
BORDEIANU
MARIUS
BORS MIHAI
BUCIUMAS NECULAI
CHIRITOIU
VALERICA
VASII (CRETU)
CAROL
DASCALU PETRU
JOANTA NECULAI
LEVINTE NICU
MACARIE IONEL
MUNTEANU IOAN
REZMERITA
PETRONEL
CRISTINEL
REZMERITA GELU
GABRIEL
ROGOJANU
CONSTANTIN
SILITRA MARIANA

20

TURCANU COSTICA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CNP
ADRESA
1620224372241 CHERSACOSU
1830820375204 STANILESTI

DEBIT
200 LEI
140 LEI

OBSERVATII
FARA VENIT
FARA VENIT

1700505372277 CHERSACOSU
2831006375211 STANILESTI
1550202372233 STANILESTI
1900210375209 STANILESTI

300 LEI
740 LEI
920 LEI
600 LEI

FARA VENIT
FARA VENIT
FARA VENIT
FARA VENIT

1790423372248
1590528400584
1720702372280

2.200 EI
448 EI
2.490 EI

FARA VENIT
FARA VENIT
FARA VENIT

1.000 EI

FARA VENIT

POGANESTI
B.VOLOSENI
POGANESTI

1800830375248 CHERSACOSU
1580330080031
1620524372240
1760205372232
1690529372233
1680714372276
1820725375206

POGANESTI
POGANESTI
POGANESTI
POGANESTI
B.VOLOSENI
STANILESTI

125 EI
5.105 EI
950 LEI
42.129LEI
820LEI
2.450 LEI

FARA VENIT
FARA VENIT
FARA VENIT
FARA VENIT
FARA VENIT
FARA VENIT

1880728375211

STANILESTI

3.970 LEI

FARA VENIT

975 LEI

FARA VENIT

10.655
LEI
6.360 LEI
82.577
LEI

FARA VENIT

1770713372247 CHERSACOSU
2581003372244

STANILESTI

1570306370021

GURA VAII
TOTAL

1 . ALBU EMIL - CNP : 1620224372241

FARA VENIT

- Fiul lui tata (natural) si Valeria,nascut la data de 24.02.1962 in mun.Husi,domiciliat in
sat Chersacosu,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Necasatorit .
- Beneficiaza de venitul minim garantat
2 . ARCHIRE M. SORIN ADRIAN – CNP: 1830820375204
- Fiul lui Mihai si Florentina ,nascut la data de 20.08.1983 in mun.Husi,domiciliat in sat
Stanilesti,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Necasatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
3. BALAN VIOREL – CNP: 1700505372277
- Fiul lui Mihai si Valeria,nascut la data 05.05.1970 in mun.Husi,domiciliat in sat
Chersacosu,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Necasatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
4 . BATCU CRISTINA – CNP: 2831006375211
-Fiica lui Irimiea si Vasilca, nascuta la data de 06.10.1983 in mun.Husi,domiciliata in sat
Stanilesti,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
-Necasatorita .
- Nu este inregistrata cu bunuri si /sau venituri.
5. BATCU PETRU – CNP: 1550202372233
- Fiul lui Ion si Lucretia ,nascut la data de 02.02.1955 in mun.Husi,domiciliat in sat
Stanilesti,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Necasatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
6. BORDEIANU MARIUS - CNP: 1900210375209
- Fiul lui Stefan si Ioana ,nascut la data de 10.02.1990 in mun.Husi,domiciliat in sat
Stanilesti,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Necasatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
7. BORS V. MIHAI – CNP: 1790423372248
- Fiul lui Vasile si Iulia ,nascut la data de 23.04.1979 in mun.Husi,domiciliat in sat
Poganesti,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Casatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
8. BUCIUMAS NECULAI - CNP: 1590528400584
- Fiul lui Ion si Constanta ,nascut la data de 28.05.1959 in mun.Husi,domiciliat in sat
Bogdana –Voloseni ,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Casatorit .

- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
9. CHIRITOIU VALERICA - CNP: 1720702372280
- Fiul lui Gheorghe si Ioana ,nascut la data de 02.07.1972 in mun.Husi,domiciliat in sat
Poganesti,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Necasatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
10. VASII (CRETU) CAROL - CNP: 1800830375248
- Fiul lui Carolica si Elena ,nascut la data de 30.08.1980 in mun.Husi, nu mai figureaza
cu domiciliul in sat Chersacosu ,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Casatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
11. DASCALU PETRU – CNP: 1580330080031
- Fiul lui Gheorghe si Marioara ,nascut la data de 30.03.1958 in mun.Husi,domiciliat in
sat Poganesti,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Casatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
12. JOANTA NECULAI – CNP: 1620524372240
- Fiul lui tata (natural) si Maria ,nascut la data de 24.05.1962 in mun.Husi, nu mai
figureaza cu domiciliul in sat Poganesti ,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Necasatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
13. LEVINTE NICU - CNP: 1760205372232
- Fiul lui Emil si Ioana ,nascut la data de 05.02.1976 in mun.Husi,domiciliat in sat
Poganesti,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Casatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
14. MACARIE IONEL – CNP: 1690529372233
- Fiul lui Lazar si Georgeta ,nascut la data de 29.05.1969 in mun.Husi,domiciliat in sat
Poganesti,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
-Necasatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
15. MUNTEANU IOAN – CNP: 1680714372276
- Fiul lui Costache si Elena nascut la data de 14.07.1968 in mun.Husi,domiciliat in sat
Bogdana Voloseni,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
- Plecat din localitate .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.

16 .REZMERITA PETRONEL CRISTINEL – CNP: 1820725375206
- Fiul lui Vasile si Vica ,nascut la data de 25.07.1982 in mun.Husi, nu mai figureaza cu
domiciliul in sat Stanilesti ,comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
-Necasatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
17. REZMERITA GELU GABRIEL – CNP: 1880728375211
- Fiul lui Vasile si Vica ,nascut la data de 28.07.1988 in mun.Husi, domiciliat in sat
Stanilesti comuna Stanilesti,judetul Vaslui.
-Necasatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
18. ROGOJANU CONSTANTIN - CNP: 1770713372247
- Fiul lui Constantin si Maranda, nascut la data de 13.07.1977 in mun. Husi, nu mai
figureaza cu domiciliul in sat Chersacosu, comuna Stanilesti, judetul Vaslui.
-Necasatorit .
- Nu este inregistrat cu bunuri si /sau venituri.
19.SILITRA MARIANA - CNP: 2581003372244
-Fiica lui Dumitru si Chira, nascuta la data de 03.10.1958, in mun.Husi, domiciliata in sat
Stanilesti, comuna Stanilesti, judetul Vaslui.
-Casatorita .
- Nu este inregistrata cu bunuri si /sau venituri.
20. TURCANU COSTICA – Decedat
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