
ROMANIA 

JUDETUL  BRAILA 

CONSILIUL LOCAL  ROMANU 

 

 

HOTARAREA  Nr.63 

Din  18.10.2022 

 

 

Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane fizice, 

care au schimbat domiciliul de pe raza comunei Romanu, judeŢul Brăila, în alte localităŢi . 

 

          

 Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta  extraordinara la data de 18.10.2022 

 

          Avand in vedere: 

          Raportul Primarului înregistrat sub nr. 4345 din 11.10.2022 ; 

          Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a 

amenzilor, inregistrat sub nr.4345  din 11.10.2022; 

          Avizele comisiilor de specialitate; 

          Prevederile art.38 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015;                                                            

.         Tinand cont de prevederile art. 129,alin.1.si 2,lit.d si alin.7 lit.p din OUG nr.57/5.07.2019;                                                    

.         In temeiul art.139 alin.(1)şi 196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ;    

  

 

 

 

                                                                  H O T A R A S T E: 

 

 

 

          Art.1- Se aproba radierea debitelor în sumă de 300 lei, reprezentand amenzi contraventionale, 

contravenienti persoane fizice, care au schimbat domiciliul de pe raza comunei Romanu, judeŢul Brăila, 

în alte localităŢi.  

          Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in anexa parte 

integranta la prezenta hotarare. 

          Art.3.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul 

financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite, resurse umane. 

Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin grija 

secretarului comunei. 

 

 

 

                Preşedinte de şedinŢă,                                                    CONTRASEMNEAZA, 

          Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                 Secretar general comună, 

                                                                                                        Zainea Cristian George 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL  BRAILA 

COMUNA  ROMANU 

PRIMAR 

 

 

P R O I E C T  DE  HOTARARE 

Din  17.10.2022 

 

 

Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane fizice, 

care au schimbat domiciliul de pe raza comunei Romanu, judeŢul Brăila, în alte localităŢi . 

 

          

 

          Avand in vedere: 

          Raportul Primarului înregistrat sub nr. 4345 din 11.10.2022 ; 

          Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a 

amenzilor, inregistrat sub nr. 4345 din 11.10.2022; 

          Prevederile art.38 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015;                                                            

.    Tinand cont de prevederile art. 129,alin.1.si 2,lit.d si alin.7 lit.p din OUG nr.57/5.07.2019;                                                    

.         In temeiul art.139 alin.(1)şi 196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ;    

  

 

 

 

                                                                  H O T A R A S T E: 

 

 

 

          Art.1- Se aproba radierea debitelor în sumă de 300 lei, reprezentand amenzi contraventionale, 

contravenienti persoane fizice, care au schimbat domiciliul de pe raza comunei Romanu, judeŢul Brăila, 

în alte localităŢi.  

          Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in anexa parte 

integranta la prezenta hotarare. 

          Art.3.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul 

financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite, resurse umane. 

Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin grija 

secretarului comunei. 

 

 

 

PRIMAR, 

IONIŢĂ  STELUŢA 

 

 


