
            

   

R O M A N I A             Avizat,    

JUDEŢUL MUREŞ                                         Proiect de Hotarare                                                 

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ     Secretar general al UAT 

CONSILIUL LOCAL,     Bor Adela Bianca  

 

 

 

 

  H O T Ă  R  Â  R  E A   nr.  …                                                

Din   ………………………. . 2021 
 

Privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate 

Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice radiate de la 

Oficiul Registrului Comerțului  

 
 
 
 
 

Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 

…………………2021, în exercitarea atribuțiilor legale; 

 

Luând act de Raportul de specialitate nr................ din ....................al 

Compartimentului Executari silite si Referatul de aprobare nr.............din ..................... 

Luând act de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sâncraiu de 

Mureș; 

Ținând cont de următoarele prevederi legale în materie: 

- prevederile Art. 5 alin.1 lit. a), art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice Locale, 

- prevederile art. 266 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală; 

- prevederile art. 87 alin. 5), art.106 alin. 3), art.129, alin. (2) lit. b, alin. 4) lit. c), art. 

133 alin. 1, art. 136 alin.1, art.139 coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ  

H o t ă r ă ş t e : 

 
 

ART.1. Se aprobă scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate 

Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice radiate de la 

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI și împotriva cărora nu există demarată procedura 

de atragere a răspunderii potrivit legii, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din 

prezenta hotarare.  

ART.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza de către Biroul 

Financiar Contabil și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 



ART.3.  Prezenta hotărâre se va comunica cu Instituția Prefectului - Judetul Mures, în 

vederea exercitării controlului  cu privire la legalitate conform art. 255 din OUG  nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu Primarul Comunei 

Sâncraiu de Mures și cu Biroul Financiar Contabil și Achiziții Publice. 
 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș în ședința ordinară din data 

de.............,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de .. pentru,....abțineri și 

... împotrivă,din totalul de 15 consilieri locali in funcție și .... consilieri locali prezenti la sedintă.  
 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

..................................................... 

 

                                                 

 

 

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ , 

                    Secretarul general al  comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

          Bor Adela Bianca 

 

                               

 

 

INIȚIATOR PROIECT , 

Primar, 

Budian Petru Ionut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 139 – 140 din OUG 57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ.               
 

   

 

 



 

R O M A N I A      Anexa nr. 1  la PHCL............ /.....  

JUDEŢUL MUREŞ                                          

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ      

CONSILIUL LOCAL,       

 
 

 

Lista privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate 

Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice radiate de la 

Oficiul Registrului Comerțului  

 

 

 
NR. 

CRT

DENUMIRE SOCIETATE 

RADIATA

CUI ADRESA SOCIETATE AFLATA 

ANTERIOR IN PROCEDURA 

INSOLVENTEI

NUMAR SENTINTA 

RADIERE/DATA 

RADIERE

NUMAR BPI OBLIGATII DE PLATA 

LA DATA PREZENTEI 

(RON)

1 AUTOCENTER PRESTCOM SRL 6153020

STR. PRINCIPALA 

106, NAZNA 607/1371/2015 478/26.10.2018 21417/11.12.2018 658,00

2 CONFOTHERM SRL 18461244

STR. RASARITULUI 50, 

SINCRAIU DE MURES 1653/1371/2013 587/22.06.2016 13150/06.07.2016 8.537,00

3 CROMODOR SRL 5669287

STR. VADULUI 17, 

NAZNA 2049/1371/2008 937/27.06.2013 12108/15.07.2013 9.110,00

4 DUOTEXTIL SRL 18328796

STR. MURESULUI 

111A, SINCRAIU DE 

MURES 30.05.2018 2.382,00

5 HIDAS RAMONA II 35087760

STR. VALE 86, 

SINCRAIU DE MURES 25.07.2018 83,00

6

LEVIANTI COMPANY SRL 4619230 STR. RASARITULUI 68, 

SINCRAIU DE MURES

468/1371/2015 172/09.03.2016 5612/18.03.2016 65.309,00

7 PAMIDARIS SRL 16928735

STR. ALEEA CARPATI 

47A, TARGU MURES 958/1371/2012 718/29.05.2013 10019/06.06.2013 624,00

8 PROD TRANSRANDUNICA SRL 1281699

STR. VADULUI 9, 

NAZNA 04.01.2013 37.460,00

9 REGIONAL MEDIA GRUP SA 18060080

STR. PRINCIPALA 22, 

NAZNA 450/1371/2013 547/04.06.2015 10529/09.06.2015 10.534,00

10 SERKO AUTO SRL 15456219

STR. MUNCITORILOR 

26, TARGU MURES 06.03.2019 537.301,00

11

SIKO D ATTILA INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 32313154

STR. PRINCIPALA 

218, NAZNA 18.03.2019 355,00

12 TRANSOIL SRL 12923867

STR. DELURENI 131, 

SINCRAIU DE MURES 276/1371/2010 1633/20.11.2014 21437/03.12.2014 16.134,00

13 UNIVAM CONSULTING SRL 15636368

STR. RASARITULUI 50, 

SINCRAIU DE MURES 01.04.2016 7.463,00

14 VLADTRANS SRL 16882077

STR. PRINCIPALA 

120, NAZNA 1354/1371/2012 175/22.04.2019 8873/06.05.2019 13.723,00

15 EUROBET 14141808

STR. BARAJULUI, NR. 

25, TG. MUREȘ 2648/320/2011 154/17.06.2020 10900/IULIE 2020 414.866,00

TOTAL OBLIGAȚII 1.124.596,00

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                      

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ             

Nr.                 din                                                                                                                                                

                                                                                                                  

 

Referat de aprobare  

Privind inițierea, promovarea și aprobarea proiectului de hotărâre referitor la scăderea 

din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate Bugetului local al 

Comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice radiate de la Oficiul 

Registrului Comerțului  

 

 

In conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, prin  prezenta inițiem proiectul de hotarare: 

Privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate 

Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice radiate de la 

Oficiul Registrului Comerțului  

 

La data de __________ există în sold creanțe fiscale datorate și neachitate de debitorii  

persoane juridice radiate de pe raza unitatii administrativ teritoriale a comunei Sâncraiu de 

Mureș  în sumă totală de 1.124.596 lei conform Anexei nr. 1. 

Astfel, ținând cont de faptul că pentru aceste persoane juridice care au creante fiscale 

restante administrate de organul fiscal local și care au fost radiate în urma închiderii 

procedurii falimentului conform dispozițiilor legii insolvenței sau au fost dizolvate voluntar 

conform legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, legiuitorul a instituit posibilitatea  ca 

prin hotarare, autoritățile deliberative să  scadă (anuleze) creanțele fiscale datorate și 

neachitate de debitori, aflate în sold la ora actuală la organul fiscal local al unității 

administrativ teritoriale a comunei Sâncraiu de Mureș; 

 

Consideram oportună adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată în vederea 

stingerii creanțelor datorate de către persoanele juridice de la care nu se vor mai putea 

înterprinde proceduri și demersuri legale în vederea recuperării acestor creanțe  de către 

organul fiscal local, pe considerentul faptului că, la ora actuală sunt radiate din evidențele 

Oficiului Registrului Comerțului și nu există documente din care să rezulte angajarea 

răspumderii administratorilor sau altor persoane pentru datoriile societăților indicate în Anexa 

nr. 1. 

Având în vedere cele expuse apreciem că se impune emiterea unei hotărâri de Consiliu 

Local prin care să se aprobe scăderea (anularea) creanțelor fiscale datorate Bugetului local al 

Comunei Sâncraiu de Mures de către persoanele juridice radiate conform Anexei nr. 1. 

Pe cale de consecință, supunem spre analiza doamnelor și domnilor consilieri locali 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

Primar, 

Budian Petru Ionut 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Avizat,    

R O M Â N I A                       Birou Financiar Cantabil si Achizitii Publice  

JUDEŢUL MUREŞ                                                                   Sef Birou,                                     

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                     Moldovan Ștefan Agneta Maria  

Nr.         din           

                                                           

Raport de specialitate  

Privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate 

Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice radiate de la 

Oficiul Registrului Comerțului  

 

În temeiul art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, analizând proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei 

Sâncraiu de Mureș coroborat cu Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului 

comunei Sâncraiu de Mureș, prin care se propune scăderea din evidența analitică pe plătitor a 

creanțelor fiscale datorate Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele 

juridice radiate, facem cunoscut următoarele: 

În drept, 

Anularea creanțelor fiscale are la bază prevederile legale  reprezentate de legiuitor prin 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completările 

ulterioare. 

In conformitate cu art. 266 alin. 4  din Legea nr. 207/2015  privind Codul de procedură 

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale datorate de debitori, 

persoane juridice  și sau alti operatori juridici, radiați din registrele  în care au fost inregistrați 

conform legii se anulează dupa radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea 

altor persoane, potrivit legii. 

Persoanele juridice  și /sau operatorii juridici mentionați în anexa la proiectul de HCL  

îndeplinesc condițiile de anulare a creanțelor fiscale, datorate bugetului local al Comunei 

Sâncraiu de Mureș. 

În fapt 

Propunerea de anulare a creanțelor fiscale in suma totala de 1.124.596 lei datorate și 

neachitate de debitorii  persoane juridice de pe raza unitatii administrativ teritoriale a comunei 

Sancraiu de Mures,  radiate în urma incheierii procedurii de faliment conform dispozițiilor 

legii insolvenței sau au fost dizolvate voluntar conform legii nr. 31/1990 privind societățile 

comerciale, vizează evitarea  neplăcerilor care generează datorii la bugetul local și care nu 

mai pot fi recuperate/încasate de la debitori pe considerentul faptului ca aceste persoane 

juridice și /sau operatori juridici la ora actuală sunt radiați de la O.R.C. și nu s-a dispus 

atragerea răspunderii altor persoane potrivit legii. 

Astfel, în cazul creanțelor fiscale restante a căror debitori sunt persoanele prevăzute în 

Anexa nr. 1 la proiectul de HCL, acestea se află la ora actuală în administrarea organului 

fiscal local și există în sold  ca și creanțe fiscale datorate și neachitate, la sfârșitul fiecărui an 

fiscal.  

În concluzie, arătăm că executarea silită a contribuabililor prevăzuti în Anexa nr. 1 și 

radiați de la ORC, nu mai poate fi înterprinsă iar propunerea de anulare  vizează creanțele 

fiscale ale debitorilor care la ora actuală nu mai îndeplinesc condițiile pentru a se putea 

întreprinde măsurile de recuperare a datoriilor aflate în soldul organului fiscal local. 

În exercitarea atribuțiunilor care le revin, Consiliul Local poate aproba proiectul de 

hotărâre în forma prezentată, fiind îndeplinite prevederile stabilite atât de legea în materie cât 

și actele administrative adoptate de către Consiliul Local al Comunei in această materie. 

Compartiment Executări Silite  

     Băiețan Alina Mariana  

 



 

 

R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                                                      

Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, 

învățământ, sănătate și familie, tineret, sport și protecție copii      

Nr………………din          

 

 

 

RAPORT   

La proiectul privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale 

datorate Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice 

radiate de la Oficiul Registrului Comerțului  

 
 

 

 

Comisia de specialitate  pentru învăţământ,cultură şi sport  a Consiliului Local al 

Comunei  Sâncraiu de Mureș întrunită în şedinţa din ...................a luat în discuţie proiectul de 

hotărâre discutat. 

In urma analizei realizate și a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat următoarele:  

- Proiectul de hotarare întrunește condițiile de legalitate și oportunitate fiind necesar a se 

adopta de către Consiliul local;  

- Cu prilejul analizării proiectului de hotărâre nu au fost formulate amendamente sau 

propuneri de modificare a conținutului actului de autoritate.  

Având în vedere rezultatul dezbaterilor și voturilor exprimate în temeiul prevederilor 

Ordonanței de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și 

completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local 

Sâncraiu de Mureş, comisia avizează proiectul în forma și conținutul prezentate spre analiză.  

 

 

 

 

1.CIULA ALEXANDRU -PREȘEDINTE COMISIE 

 

2.IRSAI ATTILA  - SECRETAR 

 

3.ȚOCA DANIEL CRISTIAN -MEMBRU 

 

4.ROMAN VIOREL -MEMBRU 

 

5.MORARIU MIHAI TEODOR – MEMBRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ 

Comisia de specialitate pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism 

Nr ………. din  

 

 

RAPORT   

La proiectul privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale 

datorate Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice 

radiate de la Oficiul Registrului Comerțului  
 

Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia            

mediului, turism, întrunită în şedinţa din                     a luat în discuţie proiectul de hotărâre 

discutat. 

În urma analizei realizate și a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele:  

- Proiectul de hotărâre întrunește condițiile de legalitate și oportunitate fiind necesar a se 

adopta de către Consiliul Local;  

- Cu prilejul analizării proiectului de hotărâre nu au fost formulate amendamente sau 

propuneri de modificare a conținutului actului de autoritate.  

Având în vedere rezultatul dezbaterilor și voturilor exprimate în temeiul prevederilor 

Ordonanței de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și 

completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 

Sâncraiu de Mureş, comisia avizează proiectul în forma și conținutul prezentate spre analiză.  

 

 

 

 

 

1.FULGER VASILE -PREȘEDINTE COMISIE 

 

2.GRAMA FLORIN – SECRETAR 

 

3.TURCU ANDREEA - MEMBRU 

 

4.MIKLOS IMRE –BELA -MEMBRU 

 

5. MOLDOVAN- STEFAN IUSTIAN –LIVIU -MEMBRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                                                                    

Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiar 

juridică şi disciplină, muncă şi protectie socială 

Nr………………din   

 

 

RAPORT    

La proiectul privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale 

datorate Bugetului local al comunei Sâncraiu de Mureș, de către persoanele juridice 

radiate de la Oficiul Registrului Comerțului  

 
 

Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară, juridică şi disciplină, 

muncă şi protectie socială a Consiliului Local al Comunei  Sâncraiu de Mures întrunită în 

şedinţa din                              ,a luat în discuţie proiectul de hotărâre discutat. 

În urma analizei realizate și a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat următoarele:  

- Proiectul de hotarare întruneste condițiile de legalitate și oportunitate fiind necesar a se 

adopta de către Consiliul Local ;  

- Cu prilejul analizării proiectului de hotărâre nu au fost formulate amendamente sau 

propuneri de modificare a conținutului actului de autoritate.  

Având în vedere rezultatul dezbaterilor și voturilor exprimate în temeiul prevederilor 

Ordonanței de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 

Sâncraiu de Mureş, comisia avizează proiectul în forma și conținutul prezentate spre analiză.  

 

 

 

 

 

1. GAL SANDOR-PREȘEDINTE COMISIE 

 

2.DANCIU ALIN FLORIN –SECRETAR 

 

3.MIHĂLUȚ DAMIAN DĂNUȚ -MEMBRU 

 

4.BUMBAC IOAN NICOLAE - MEMBRU 

 

5. AGOSTON ANTAL – LEHEL – MEMBRU 

 

 

   

         

    

 

 
 


