
  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

    

 

HOTĂRÂRE Nr. 54    

din 30.10.2013    

 

privind: scăderea de la plata impozitului datorat bugetului local pentru mijloacele 

de transport a defunctului Pătraşcu Constantin;  

 

iniţiator : Bratu Petrică, primar ala comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi   

 Nr. de înregistrare –  7822  

 Data depunerii proiectului de hotărâre : 21.10.2013    

 

 Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 30.10.2013 conform dispoziţiei de convocare nr. 622/22.10.2013; 

 Având in vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr.  7823/21.10.2013;  

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 7996/29.10.2013;   

 Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, nr. 8040/30.10.2013;  

 Având în vedere cererea domnului Radu Cristian-Mihai înregistrată sub nr. 

7221/26.09.2013, prin care solicită scăderea de la plata impozitului datorat bugetului 

local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu Constantin, precum şi referatul 

doamnei Horghidan Fănica, inspector în cadrul compartimentului taxe şi impozite a 

primăriei Tuluceşti, înregistrat sub acelaşi număr;  

 Având în vedere certificatul de moştenitor nr. 4/18.01.2006;  

 Având în vedere declaraţia dată de Radu Cristian-Mihai în calitate de unic 

moştenitor al lui Pătraşcu Constantin, dată la Biroul Notarial „Constantin Petrea”; 

 Având în vedere certificatul de deces seria DR nr. 935295 a lui Pătraşcu 

Constantin, eliberat de Primăria Tuluceşti în data de 23.02.2005;  

 Având în vedere prevederile art. 264 din Legea nr. 571/2003, privind codul fical, 

cu modificările şi completările ulterioare;    

 Având în vedere prevederile pct. 122 ale art. 264 din H.G. nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 36 al. 4 lit. ,, c ,, şi al. 9 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 45 al. 1 şi al. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 



 

HOTARĂŞTE 

 

Art. 1 Se scade plata impozitului datorat bugetului local pentru mijloacele de 

transport a defunctului Pătraşcu Constantin; 

Art. 2 Se radiază din evidenţa fiscală a comunei Tuluceşti mijlocul de transport, 

Dacia 1300, ce a aparţinut defunctului Pătraşcu Constantin; 

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 

Tuluceşti, judeţul Galati . 

 Art. 4 Secretarul comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri 

factorilor şi instituţiilor interesate, precum şi domnului Prefect în vederea efectuării 

controlului de legalitate. 

  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează  

         Marin Neculai             Secretar 

            Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



România 

Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

Primar 

Compartiment financiar contabil 

Nr.  7996/29.10.2013 

 

Raport de specialitate 
 

Privind: scăderea de la plata impozitului datorat bugetului local pentru mijloacele de 

transport a defunctului Pătraşcu Constantin; 

 

 

Având în vedere cererea domnului Radu Cristian-Mihai înregistrată sub nr. 

7221/26.09.2013, prin care solicită scăderea de la plata impozitului datorat bugetului 

local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu Constantin, precum şi referatul 

doamnei Horghidan Fănica, inspector în cadrul compartimentului taxe şi impozite a 

primăriei Tuluceşti, înregistrat sub acelaşi număr;  

 Având în vedere certificatul de moştenitor nr. 4/18.01.2006; 

 Având în vedere declaraţia dată de Radu Cristian-Mihai în calitate de unic 

moştenitor al lui Pătraşcu Constantin, dată la Biroul Notarial „Constantin Petrea”; 

 Având în vedere certificatul de deces seria DR nr. 935295 a lui Pătraşcu 

Constantin, eliberat de Primăria Tuluceşti în data de 23.02.2005;  

 Având în vedere prevederile art. 264 din Legea nr. 571/2003, privind codul fical, 

cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „În cazul unui mijloc de transport 

dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datorează 

de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost 

dobândit. 

    (2) În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an 

sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de 

administraţie publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai 

datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care 

mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală. 

    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), taxa asupra mijloacelor de transport se 

recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. 

    (4) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă 

domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire 

la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în 

termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.” 

Având în vedere prevederile pct. 122 ale art. 264 din H.G. nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează ”Pentru mijloacele de transport 

scăderea impozitului se poate face atât în cazurile înstrăinării acestora, potrivit 

prevederilor pct. 118 lit. c), cât şi în cazurile în care mijloacele de transport respective 

sunt scoase din funcţiune. 



    (2) Mijlocul de transport scos din funcţiune corespunde mijlocului de transport cu grad 

avansat de uzură fizică, deteriorat sau care are piese lipsă, fiind impropriu îndeplinirii 

funcţiilor pentru care a fost creat. 

    Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada 

existenţei fizice, scăderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face prin 

prezentarea unui document din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, 

în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici 

care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de 

reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare. 

    În lipsa documentului prevăzut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada 

existenţei fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în evidenţele 

compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale va prezenta 

o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a 

contribuabilului şi a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit 

acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia. 

    (3) Impozitul pe mijloacele de transport nu se dă la scădere pentru perioada în care 

acestea se află în reparaţii curente, reparaţii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt 

motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de la unităţile 

de reparaţii de profil” 

Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să adopte o astfel de hotărâre. 

 

                Inspector 

              Horghidan Fănica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



România 

Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

Primar 

Nr.  7823/21.10.2013 

 

 

 

 

Expunere de motive 
 

 

privind: scăderea de la plata impozitului datorat bugetului local pentru mijloacele de 

transport a defunctului Pătraşcu Constantin; 

 

 

 Având în vedere cererea domnului Radu Cristian-Mihai înregistrată sub nr. 

7221/26.09.2013, prin care solicită scăderea de la plata impozitului datorat bugetului 

local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu Constantin, precum şi referatul 

doamnei Horghidan Fănica, inspector în cadrul compartimentului taxe şi impozite a 

primăriei Tuluceşti, înregistrat sub acelaşi număr;  

 Având în vedere certificatul de moştenitor nr. 4/18.01.2006;  

 Având în vedere declaraţia dată de Radu Cristian-Mihai în calitate de unic 

moştenitor al lui Pătraşcu Constantin, dată la Biroul Notarial „Constantin Petrea”; 

 Având în vedere certificatul de deces seria DR nr. 935295 a lui Pătraşcu 

Constantin, eliberat de Primăria Tuluceşti în data de 23.02.2005;  

Având în vedere că această Dacia 1300 nu apare pe certificatul de moştenitor al 

lui Radu Cristian-Mihai, că acest bun efectiv nu mai există, că Pătraşcu Constantin este 

decedat, dar el figurează în continuare ca debitor la bugetul local, vă rog să aprobaţi 

scăderea de la plata impozitului datorat bugetului local pentru mijloacele de transport a 

defunctului Pătraşcu Constantin; 

 

 

 

       Primar  

           Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind :   scăderea de la plata impozitului datorat 

bugetului local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu Constantin 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : scăderea de la plata 

impozitului datorat bugetului local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu 

Constantin, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind scăderea de la plata impozitului datorat bugetului 

local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu Constantin  

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Peiu Lică, Marin Neculai şi 

Mitrofan Nicolae Marius, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 

 

 



 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   scăderea de la plata impozitului datorat 

bugetului local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu Constantin 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : scăderea de la plata 

impozitului datorat bugetului local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu 

Constantin, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind scăderea de la plata impozitului datorat bugetului 

local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu Constantin  

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel 

Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

ROŞU BOGDAN DRAGOŞ 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.    

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   scăderea de la plata impozitului datorat 

bugetului local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu Constantin 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : scăderea de la plata 

impozitului datorat bugetului local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu 

Constantin, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind scăderea de la plata impozitului datorat bugetului 

local pentru mijloacele de transport a defunctului Pătraşcu Constantin  

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Enache Daniel, Mîrza Marius, Popa 

Costică, Mocanu Victor, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 


