
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr.3833 din 21.07.2022  
COMUNA CUCA 
P R I M A R  
Compartimentul : Comp.  
Impozite și taxe.           
 
 
    RAPORT DE SPECIALITATE .  
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind radierea din 
evidențele fiscale a contravențiilor  debitorilor decedați.  
 
 Subsemnata , Enache Georgiana Iuliana , inspector asistent în cadrul  aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca , județul Galați,   având în vedere solicitarea 
iniţiatorului  proiectului de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind radierea din 
evidențele fiscale a contravențiilor  debitorilor decedați, şi în conformitate cu prevederile 
art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 
 Referitor la prezentul proiect de hotărâre,   precizăm că radierea din evidențele fiscale 
se vor opera în baza unui dosar întocmit  pentru fiecare dintre contravenienții decedați , dosar 
care va cuprinde obligatoriu  copie a certificatului de deces  semnată pentru conformitate de 
cei în drept ,  sau extras din registrul actelor de  deces emisă de instituție ce deține  arhiva 
documentelor de stare civilă . În considerarea celor de mai sus se va întocmi  și depune la 
prezentul proiect de hotărâre un Regulament  ce va conține aceste prevederi.  
 Având în vedere art.27  alin.(1) și (2)  din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală pe care îl redăm în continuare : Art. 27. - (1) Drepturile şi obligaţiile din 

raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în condiţiile dreptului comun, 

dispoziţiile art. 23 rămânând aplicabile. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul obligaţiei de plată a sumelor ce reprezintă 

amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică. 

             Având în vedere art.155 alin.(4) lit.5)  din Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ;  

   Având în vedere art.136 alin.(1) şi (8) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;             

 Față de acestea considerăm oportun şi legal  iniţierea prezentului proiect de hotărâre,  
prin aplicarea prevederilor sale se vor radia contravențiile persoanelor decedate din evidențele 
fiscale ,  potrivit prevederilor legale .  
   
 Faţă de cele prezentate solicităm  Comisiilor de specialitate să acorde aviz  favorabil 
proiectului  de hotărâre , iar membrilor Consiliului local să dezbată prezentul proiect de 
hotărâre iar în final să hotărască.  
 
         ÎNTOCMIT,  
         Insp. Asist. G.I.Enache  


