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COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
 
    REFERAT DE APROBARE   
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind radierea din 
evidențele fiscale a contravențiilor  debitorilor decedați . 
___________________________________________________________________________ 
    Vlad Mihăiţă - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin  Încheierea  
civilă nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi . 
___________________________________________________________________________ 
 

 Având în vedere necesitatea continuării activității financiar fiscale în condițiile  

respectării cadrului  legal general  .  

 

  

 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;   
 
  Consider oportun iniţierea proiectului de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului 
privind radierea din evidențele fiscale a contravențiilor  debitorilor decedați . 
  
  Față de acestea solicit raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate  și aviz comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cuca .  
 
 În consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (2), lit. c)  
și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa 
ordinară din 28 iulie  2022    prezentul  proiect de hotărâre.  
 
 
 
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă  
 


