
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

                   JUDETUL IASI  

 

HOTĂRÂREA Nr.5 

din  15.01.2020 

 
privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 de lei existente in sold la data de 

31.12.2019, prevăzute la art.266,alin 5, din   Legea  nr 207/ 2015, privind Codul de procedură 

fiscală 

 

                 Consiliul local al comunei Mosna, judetul Iasi; 

                 Având în vedere  Proiectul de hotarâre nr           initiat de Primarul comunei 

Mosna,jud. Iasi 

                Având în vedere referatul primarului comunei înregistrat sub nr.        prin care solicită 

anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 de lei existente în sold la data de 31.12.2017 

             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate  financiar -contabil comunei 

înregistrat sub nr.                prin care solicită anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 

de lei existente în sold la data de 31.12.2018 

                 Avand în vedere prevederile prevăzute la art.266,alin 5, din   Legea  nr 207/ 2015  

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

                 Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului 

local si raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

 

HOTARASTE  : 

 

 

             Art.1 Se aprobă   începând  cu data  01.01.2020, anularea creantelor fiscale restante mai 

mici de 40 de lei, existente în sold la data de 31.12.2019 

             Art. 2.Plafonul se aplică totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.  

             Art.3 Primarul comunei, prin intermediul compartimentului financiar-contabil din 

cadrul aparatului de specialitate, va duce  la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

             Art.4 Prezenta hotărare va fi comunicata: Primarului comunei Mosna, compartimentului 

financiar-contabil precum si Institutiei Prefectului Judetului Iasi, pentru controlul legalitatii, si 

va fi adusă la cunostinta publică. 

 
Prezenta HCL Nr.5/15.01.2019, a fost adoptat în unanimitatea    celor   15Consilieri  prezenți  la  sedinta aordinara   dintr-un  total  

de 15Consilieri în functie mcu 14 voturi pentru,împotiva 0,abtineri 0. 

  

 

 

                                                                                    Adoptată astăzi: 15.01.2020 

 

 
                    PRESEDINTELE SEDINTEI                                             Contrasemnează, 

    CONSILIER LOCAL                                       SECRETAR GENERAL  COMUNEI 

      Postu Ion                                                                               Diaconu Rodica   

                            

 

 

 

 



 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

                   JUDETUL IASI  

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.________ 

pentru sedinta din  15.01.2020 

 
privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 de lei existente in sold la data de 

31.12.2019, prevăzute la art.266,alin 5, din   Legea  nr 207/ 2015, privind Codul de procedură 

fiscală 

 

                 Consiliul local al comunei Mosna, judetul Iasi; 

                Având în vedere referatul primarului comunei înregistrat sub nr. 69/10.01.2020       

prin care solicită anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 de lei existente în sold la 

data de 31.12.2019 

             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate  financiar -contabil comunei 

înregistrat sub nr. 67/10.01.2020   prin care solicită anularea creantelor fiscale restante mai mici 

de 40 de lei existente în sold la data de 31.12.2018 

                 Avand în vedere prevederile prevăzute la art.266,alin 5, din   Legea  nr 207/ 2015  

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

                 Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului 

local si raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
                 Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019  ;                                              

            În temeiul art.196 alin1 lit b  din Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului  Nr 57/2019; 

 

 

PROPUNE  : 

 

 

             Art.1 Se aprobă   începând  cu data  01.01.2020, anularea creantelor fiscale restante mai 

mici de 40 de lei, existente în sold la data de 31.12.2019 

             Art. 2.Plafonul se aplică totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.  

             Art.3 Primarul comunei, prin intermediul compartimentului financiar-contabil din 

cadrul aparatului de specialitate, va duce  la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

             Art.4 Prezenta hotărare va fi comunicata: Primarului comunei Mosna, compartimentului 

financiar-contabil precum si Institutiei Prefectului Judetului Iasi, pentru controlul legalitatii, si 

va fi adusă la cunostinta publică. 

 

 

 

 

 
                                                       

 

INITIATOR                                                                                                              Avizat –Secretar General 

PRIMAR-ING. GEORGEL POPA                                                                                  Diaconu Rodica 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta HCL Nr.5/15.01.2019, a fost adoptat în unanimitatea    celor   15Consilieri  prezenți  la  sedinta aordinara   dintr-un  total  

de 15Consilieri în functie mcu 14 voturi pentru,împotiva 0,abtineri 0. 

  

 

 

                                                                                    Adoptată astăzi: 15.01.2020 

 

 
                    PRESEDINTELE SEDINTEI                                             Contrasemnează, 

    CONSILIER LOCAL                                       SECRETAR GENERAL  COMUNEI 

      Postu Ion                                                                               Diaconu Rodica   

                            

 
 

 


