JUDEŢUL HUNEDOARA
C

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 130 /2016
privind numirea unei comisii pentru procedura de dare în plată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan înregistrat sub
nr.127/8612/22.11.2016 prin care se propune numirea unei comisii pentru analizarea unei solicitări
pentru darea în plată;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 135/8613/2016, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 126/8614/2016, , avizul
comisiei de specialitate „Economico-financiare”, înregistrat sub nr. 181/8615/2016, de pe lângă
Consiliul local;
Având în vedere cererea domnului Brătulescu Ioan, înregistrată la Primăria Municipiului
Vulcan sub nr. 33810/2016 prin care solicită aprobarea stingerii creanțelor datorate la bugetul local, prin
procedura de dare în plată a imobilului situat în Vulcan pe str. Romanilor nr. 1;
În conformitate cu prevederile art. 263 alin (1) și (5) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(9) şi ale art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se constituie comisia pentru analizarea, soluționarea cererii de dare în plată și
stabilirea măsurilor legale pentru îndeplinirea procedurii privind cererea domnului Brătulescu Ioan ,
în următoarea componență:
-

Director executiv ec. Lumința Leonte
Consilier juridic Buțan Andreea
Consilier juridic Benyovszki Ianoș
Ing. Dan Costoviciu Mihaela
Ing. Popa Cristian

-

Președinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 Serviciul impozite și taxe va transmite comisiei cererea de dare în plată, însoțită de
propunerile sale conform alin (5), art. 263 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu
modificările și completările ulterioare.
ART.3 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,
Primarului Municipiului Vulcan, Direcţiei tehnice – investiții, Direcției ADPP, Direcţiei economice,
Domnului Brătulescu Ioan şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 29.11.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 19 voturi „pentru”
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