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HOTĂRÂRE 

privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de 
tipărirea și  comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită 

 
 Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț; 
 Luând în dezbatere expunerea de motive cu nr. 2704 din 17.05.2018, proiectul de 
hotărâre inițiat de către primarul comunei Bodești și referatul de specialitate  cu nr. 
2703 din 17.05.2018 al biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale prin care 
se propune stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și 
comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită; 
 Având în vedere rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Bodești, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând raportul de specialitate la  proiectul de hotărâre cu nr. 2705 din 
17.05.2018, întocmit de secretarul comunei Bodești; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală,cu modificările și completările ulterioare și ale Legii administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 36 alin. 4, lit. a), ale art. 45 alin. 2 lit. a) și art. 115 din Legea 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 Art.1. Se aprobă cheltuieli ocazionate de întocmirea și comunicarea documentelor 
de executare silită prin poștă, în sumă de 8 lei/comunicare. 
 Art.2. Cheltuielile de executare silită a creanțelor fiscale se avansează din bugetul 
local și se recuperează ulterior de la debitorul urmărit. 
 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 
Comunei Bodești, prin Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale. 
 Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și 
persoanelor interesate. 
 
Nr. 26 din 31.05.2018 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţinere.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Gioacăș Valentin-Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 

 


