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HH OO TT ĂĂ RR ÂÂ RR EE   
PRIVIND  DECLARAREA  STARII  DE  INSOLVABILITATE  PENTRU  UNII  DEBITORI  PERSOANE   FIZICE. 

 
Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă extraordinara în data de   

17.12.2020; 
       Având în vedere : 

        -  referatul de aprobare a Primarului comunei Adunați, județul Prahova prin care propune declararea 
starii de insolvabilitate pentru unii debitori persoane  fizice; 

        -  raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 

        - avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 

       - avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu 
publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, 
familie şi protecţie copii; 
        - avizul favorabil al  Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 

       În baza prevederilor legale : 
       - art.37, art.134, art.218 coroborat cu art.265 și art.266 din Legea nr 207/2005 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
       -  art.6 alin.(3), art.30 alin.(1), lit.c)  din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; 
       - art.129 alin.(4) lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
       În temeiul art.196 alin.(1)  lit.a), coroborat cu art.139  alin.(1)  din Ordonanța nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre: 

       Art.1. Se declară starea de insolvabilitate pentru debitori persoane fizice cuprinși în anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre.  

  Art.2. Creanțele fiscale înregistrate de debitorii declarați în stare de insolvabilitate  se scot din evidența 
curentă și vor fi trecuți într-o evidență separată iar  aplicarea măsurilor de executare silită se întrerupe. 

   Art.3. Verificarea situației debitorilor, persoane fizice declarați  insolvabili se va face în conformitare 
cu prevederile art.37 din Codul de Procedură Fiscală, cel puțin o dată pe an, fiind reluate investigațiile 
asupra stării materiale, iar actele administrative  emise cu ocazia verificării nu constituie acte de executare 
silită. 



   Art.4. În cazul în care se constată că debitorii persoane fizice declarați insolvabili au dobândit venituri 
sau bunuri urmăribile, se vor lua măsurile necesare de trecere din evidența separată în evidența curentă și 
începerea procedurii de recuperare/încasare sau de executare silită în vederea recuperii acestora. 

   Art.5.Termenul de prescriere este de 5 ani, cu începere de la data înregistrării declarării stării de 
insolvabilitate. Dacă la sfârșitul perioadei de prescriere nu se constată dobândirea unor venituri sau bunuri 
urmăribile, se va proceda la scăderea creanțelor fiscale din evidența analitică pe plătitor, potrivit art.134 din 
din Legea nr.207/2005 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Scăderea se face și în cursul perioadei de prescripție în cazul debitorilor, persoane fizice decedați, 
dați disparuți sau au fost declarați decedați printr-o hotărâre judecătorească. 
         Art.6. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează d-na Voinea Gabriela 
- Mădalina, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartiment Taxe, Impozite, 
Financiar, Contabil. 
 
        Art.7. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului general al comunei Adunați: 
                     -   Instituţiei Prefectului - judeţul Prahova; 
                     -   Primarului comunei Adunați, - județul Prahova; 
                     -  D-nei Voinea Gabrila - Mădalina, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil. 

 
 
 

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

           DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                   PETRUŢA  TERMENTU 

 
ADUNAŢI,  17.12.2020 
NR.52 
 
Nr. consilieri în  
funcţie 

Nr. consilieri 
prezenţi 

Nr. voturi 
pentru 

Nr. voturi 
contra 

Nr. voturi abțineri 

         11       11   10        0      1 
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                                                                                                      ANEXA NR.1  LA HCL 52/17.12.2020 
 
 
 
NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE 

DEBITORULUI 
INSOLVENT 

CNP DEBIT/PROVENIT 
DIN 

SITUATIE 

Impozit Amenzi 

1 Tudor Gheorghe Catalin 1910420295891  290 Fără bunuri 
2 Brinzea Neculai Marius 1950615295902  50 Fără bunuri 
3 Serban Florin 1780604290579  4000 Fără bunuri 
4 Bunea Ionut Catalin 1940606295899  500 Fără bunuri 
5 Facalet Stefan Andrei 5010210295936  500 Fără bunuri 
6 Facalet Constantin 1660727290579  600 Fără bunuri 
7 Bunea Constantin 1741216290573  200 Fără bunuri 
8 Coman Daniel 1711213290570  7530 Fără bunuri 
9 Paun Bogdan Ion 1780804290592  200 Fără bunuri 
10 Badila Constantin Sebastian 1940902295901  2930 Fără bunuri 
11 Ischim Constantin Vladut 1970403295943  7240 Fără bunuri 
12 Brinzea Gheorghe 1820421295896  945 Fără bunuri 
13 Aldescu Vasile Grigore 1690118290587  300 Fără bunuri 
14 Branzea Ionela Georgiana 6010709295900  40 Fără bunuri 
 TOTAL   25225  

 
 
 

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

           DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                   PETRUŢA  TERMENTU 
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