
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 H O T A R A R E 

 privind aprobarea scoaterii din evidentele fiscale ale 

Primariei comunei Blejesti a unor sume reprezentand amenzi 

contraventionale  ale unui debitor decedat   

 

Consiliul local al comunei Blejești-Teleorman, întrunit în sedință de lucru 

ordinara din data de 28 decembrie  2022, având în vedere: 

-referatul de aprobarea intocmit de primarul localitatii;  

-raportul de specialitate intocmit de Compartimentul de specialitate, Financiar contabil, impozite si 

taxe, achizitii publice ; 

- prevederile art 27, alin (2) , art 266, alin (3)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala   

-Prevederile Legii nr.24 /2000 ,republicata,privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, modificata si completata ulterior ; 

-Prevederile art.110,alin (1), art.129,alin (1),alin (2), alin 4, lit c  precum si ale art.139,alin (3) , lit c 

din O.U.G nr. 57/03.07.2019,privind Codul administrativ;  

 

In temeiul prevederilor art 139, alin (1) si art 196, alin (1), lit a din OUG nr. 57/ 

2019 , privind Codul adminsitartiv , cu modificarile si completarile ulterioare : 

 

H O T Ă R Ă  S T E 

 

Art.1. Se aproba scoaterea din evidenta fiscala a Primariei 
comunei Blejesti , a sumei de 6250 lei , reprezentand amenzi 
contraventionale ale debitorului decedat Dragomir Niculae , cu 
ultimul domiciliu in sat Sericu, comuna Blejesti, judet 
Teleorman . 
 



 
 
 

-2- 
 
Art.2. Primarul comunei Blejesti asigura punerea in aplicare a 
prezentei hotarari, prin intermediul Compartimentului Financiar 
contabil, impozite si taxe, achizitii publice din cadrul aparatului  de 
specialitate . 
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica de catre 
secretarul general al comunei Blejești, judetul Teleorman, prin 
afisare la avizier si pe site ul institutiei , Primarului comunei 
Blejesti, Compartimentului financiar contabil, impozite si taxe , 
Institutiei Prefectului judet Teleorman, pentru verificarea legalitatii 
 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

    Petrescu Zoica                                                                            Jr. Burcea Adriana  

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEJESTI   

Nr.65 din 28 decembrie  2022 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  28  decembrie   2022 

CVORUM: 13 consilieri în funcție;  11     consilieri prezenți, din care: PENTRU   11     , ABȚINERI   -  ,  ÎMPOTRIVĂ- 

 


