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HOTĂRÂREA NR. 71
DIN 16.12.2020

privind anularea obligațiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrele in
care au fost înregistrați potrivit legii si scăderea societarilor comerciale radiate din evidenta
fiscala

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECUSIGIU, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de
16.12.2020
Având în vedere raportul nr. 5969 /10.12.2020 intocmit de compartimentul Impozite si
taxe locale, prin care se solicita scaderea din evidentele fiscale a creantelor persoanei juridice pentru
care s-a dispus inchiderea procedurii insolventei si radierea acestuia din Registrul Comertului, cu
referire in acest sens la SC IULI ANIMPEX SRL
În conformitate cu art.266 alin.4 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
cu modificarile si completarile ulterioare ,,obligatiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice
radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii se anuleaza dupa radiere daca pentru
plata acestora nu s-a atras raspunderea altor persoane, potrivit legii’’
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 și 3 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul
de 15 consilieri în funcție, 15 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 15 voturi « pentru
», 0 voturi « impotriva », voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru
adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută;
În conformitate cu prevederile art.124,art. 125, art. 126, art.139 alin. 1, art. 196, alin. 1 lit.
a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. – Se aprobă scaderea obligatiilor datorate de SC IULI ANIMPEX SRL, aflata in stare
de insolvabilitate, radiata de la ONRC (anexa1)
Art. 2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul, prin doamna Cheșa
Maria, consilier Impozite şi Taxe Locale şi se comunică cu:
-Instituția Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
Compartiment Juridic;
- Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi Executare Silită U.A.T. Secusigiu,
- Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale, publicarea pe pagina web-www.secusigiu.ro.
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ANEXA 1 LA HCL nr. 71/16.12.2020

Privind creantele persoanelor juridice pentru care s-a dispus închiderea procedurii insolventei si
radierea acestora din Registrul Comerțului

Nr.
crt

1

Denumire societate

SC IULI
ANIMPEX SRL

Data radierii
din Registrul
Comertului

Denumire creanta

19.08.2020

Debit

Total

Ramasita

Accesorii

Impozit cladiri pj

361.330,00

216.164,00

577.494,0
0

Impozit terenuri pj

22.221,00

14.391,00

36.612,00

Taxa psi

120,00

0,00

120,00

383.671,00

230.555,00

614.226,0
0

TOTAL GENERAL
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