PROIECT DE DEDCIZIE Nr. 2/10
Din L5 martie 2019
Cu privire la deducerea datoriilor compromise
In corespundere cu arLI4(2) al Legii privind Administralia pubiicd locald
NI.436-XVI din 28.12.2006,Laart.5 pct.32) din Codul fiscal, informalia prezerftatd,
consiliul comunal Rdzeni
DECIDE

:

1. Se vor deduce urmdtoarele datorii compromise :
l).Vie *Agro Prim 9148,35lei, care se menline din anul 2013 - agentul economic
lichidat nu
succesor de drepturi.
2). Vivol Victor , 1378,73 lei, care se menline din anul2014 qi 413,62Iei, care se
menline dtn2013, care termenul de prescriplie prevdzut de legislalia in vigoare a
expirat.
3). Condrea Veaceslav ,3148,3 lei, care se menline din anul2012, care termenul de
prescriplieprevdzut de legislalia in vigoare a expirat.
4). Chianu Valeriu, 322,95lei, eare se menline din 2013, care termenul de prescrip{ie
prevdzut de legislalia in vigoare a expirat.
5). Caraman Tudor, I7I58,79lei, care se menline din anul 2012, care termenul de
prescrip{ie prevdzut de legisla}ia in vigoare a expirat.
6). Cebotari Gheorghe,25192,49 lei care se menline din anul 2008, care termenul de
prescriplie prevdzut de legisla\iain vigoare a expirat.
7).Nepotu Ion, 152438,03lei; care se menline din anul2012, care termenul de
prescripli e prevdzut de legislalia in vigo are a expirat.
B). Bugmachiu Tudor,5207,08lei, care se menline din anuI2012, eare termenul de
prescriplieprevdzut de legisla\iain vigoare a expirat.
Cursa de acoperire : Venituri neexecutate ale anilor preceden{i.
2. Executarea prevederilor prezentei decizii se asumd contabilului gef al primdriei
Dna Tatiana Titica.
3. Controlul indeplinirii prevederilor preuentei decizii il va asigura primarul
comunei Dl Ion Crelu.
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NOTA INF'ORMATIVA
la proiectul de decizie ,, Cu privire la deducerea datoriilor compromise"
1. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie
Datoriile se consider[ compromise in cazurile in care termenul de prescrip{ie prevdzut de legisla{ia in
vigoare a expirat, precum qi in cazurile prevdzutelaaft.5 pct.3z) din codul fiscal:
1. agentul economic lichidat nu are succesor de drepturi;
2. persoanajuridic[ sau frzicdcare desldqoarl activitate de intreprinzitor, declaratd insolvabi16, nu are
bunuri;

3.
4.
5.

persoana ftzicdcare nu desfrgoardactivitate de intreprinzdtor qi gospoddria ldrbneascd (de fermier)
sau intreprinzdtorul individual nu are, in decurs de2 ani din ziua apariliei datoriei, bunuri sau este in
insuficienld de bunuri ce ar putea fi percepute in vederea stingerii acestei datorii;
persoana fizicd a decedat gi nu mai existd persoane obligate prin lege sd onoreze obligaliile acesteia;
persoana frzicd., inclusiv membrii gospoddriei jdrdneqti(de ferrnier) sau intreprinzdtorui individual,
care qi-a pdrdsit domiciliul nu poate fi gdsitd in decursul termenului de prescriplie stabilit de legisialia

civild;

6.

existd actul respectiv al instanlei dejudecatd sau al executoruluijudecdtoresc (decizie,incheiere sau
alt document prevdzut de legislalia in vigoare) potrivit cdruia perceperea datoriei nu este posibild.
^
In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Codul fiscal al Republicii Moldova, se permite deducerea
oricdrei datorii compromise.
In cazul p,1 - Vie Agro Prim 9148,,35 lei, care se menfine din anul 2013.
Vivol Victor ,1378,73 lei, care se men{ine din anul 2014 ;i 413,62lei, care se men{ine din 2013, care termenul de
prescripfie prevdzut de legisla{ia in vigoare a expirat.
Condrea Veaceslav,3148,3 lei, care se mentine din anul 2012,care termenul de prescrip{ie previzut de legislafia
in vigoare a expirat.
Chianu Valeriu, 322,951ei, care se men{ine din 2013, care termenul de prescripfie previzut de legislaJia in
vigoare a expirat.
Caraman Tudor, 17158,79 lei, care se men{ine din anul 2012, care termenul de prescripfie prevdzut de legislafia
in vigoare a expirat.
Cebotari Gheorghe, 25192149 lei care se men{ine din anul 2008, care termenul de prescrip}ie previzut de
legislafia in vigoare a expirat.
.Nepotu Ion's 152438,03 lei, care se menfine din anul 20120 care termenul de prescrip{ie prevlzut de legislafia in
vigoare a expirat.
Bugmachiu Tudor, 5207,08 lei, care se menfine din anul 2012, care termenul de prescripJie previzut de legislafia
in vigoare a expirat.
In cazul in care termenul de prescriplie prevdzut de legislalia in vigoare a expirat:
2. conformitatea proiectului cu actele normative qi legislative in vigoare
Proiectul de decizie respectd prevederile actelor normative Ei legislative actuale qi este elaborat in vederea
implementirii Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenla in procesul decizional si Legii nr. 100 din
22.12.2017 cu privire la actele normative,
3. Principalele prevederi, evidenfierea elementelor noi
Legile care reglementeazd. domeniul vizat'. Legea nr.436-XVI din 2B decembrie

2006 privind administrafia publicd locald, Legea finanlelor publice Ei
responsabilitdlii bllgetar-fiscale nr.181 din25 iulie 2014, Legea nr.397-XV dirr l6
octombrie 2003 privind finanlele publice locale, Codul fiscal al Republicii Moldova.
Proiectul deciziei privind deducerea datoriilor comunei

In cazul p.l - Vie Agro Prim 9148,,35lei, care se menfine din anul20l3.
Vivol Victor ,1378'73lei, care se men{ine din anul 2014 gi 413162lei, care se menline din 20130 care termenul de
prescripJie prevdzut de legislafia in vigoare a expirat.
Condrea Veaceslav , 3148,3 lei, care se men{ine din anul 2012, care termenul de prescrip}ie prevlzut de legislafia
in vigoare a expirat.
Chianu Valeriu, 322,951ei, care se men{ine din 2013, care termenul de prescrip{ie prevlzut de legislaJia in
vigoare a expirat.
Caraman Tudor, 17158'79 lei, care se mentine din anul 2012, care termenul de prescripJie previzut de legislalia
in vigoare a expirat.

Cebotari Gheorghe, 25192,49 lei care se men{ine din anul 2008, care termenul de prescripfie prevlzut de
legislafia in vigoare a expirat.
.Nepotu Ion, 152438,03 lei, care se menfine din anul 2012, care termenul de prescriplie prevlzut de legislaJia in
vigoare a expirat.
Bugmachiu Tudoro 5207,08 lei, care se menfine din anul 2012, care termenul de prescripfie prev[zut de legisla{ia
in vigoare a expirat.
4. Fundamentarea economico-financiar[ in cazul in care yealizare noilor
reglementlri necesitd cheltuieli financiare qi de alti naturd.
Aprobarea proiectului dat de decizie nu necesitd surse financiare suplimentare.
Implementarea proiectului de decizie cu privire la executarea bugetului local
presupune permiterea declarbrii executdrii bugetului raional la venituri gi cheltuieli
pentru aprecierea rezultatelor oblinute in perioada menlionatd gi nu implicd alocarea
rnij loacelor fi nanciare.

proiectului varealiza finalitatea prevdzutd.
incorporare a actului in cadrul normativ
Proiectul de decizie a fost elaborat in conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436XVI din 28 decembrie2006 privind administralia publicd locald, art.61(1) al Legii
finanfelor publice qi responsabilitdlii bugetar-fiscale nr.181 din25 iulie2014, art.21
din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanlele publice locale.
6.Avizarea qi consultarea publici a proiectului
in scopul respectdrii prevederii Legii nr. 239 din 13.1 1.2008 privind transparen{a in
procesul decizional qi Legii nr. 100 d\n22.12.2017 cu privire la actele normative,
anunlul cu privire la inilierea elabordrii proiectului deciziei precum Ei anunlul cu
privire la consultdri publice inclusiv qi proiectul de decizie cu toate explicaliile de
rigoare a fost plasate pe pagina web a Primdriei comunei Rdzeni.
Proiectul de decizie se prezintd cornisiilor de specialitate pentru avizare qi se
se propune Consiliului comunal pentru examinare ;i adoptare in gedinfd.
7 . Constatirile expertizei juridice
Categoria actului propus este Decizia Consiliului comunal, ceea ce corespunde
art,46 din Legea nr.436 din28,12.2006 cu privire la administralia publicd locald,
art.l0lit.(c) din Legea nr.377 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului
gi ale altor autoritdti ale administraliei publice centrale qi locale, aft.63 alLegii
finanlelor publice gi responsabilitdlii bugetar-fiscale nr.181 din25.07 .2014, art.Z8 al
Legii finanlelor publice locale nr.397 din 16.10.2003.
8. Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ ?n respectarea legislaliei in vigoare.
Tot odatd prin proiect se constatd cd prin deducerea datoriilor men{ionate nu are impact la realizarea
bugetului local pentru anul2018, laparteade venituri qi cheltuieli.
Astfel,
5.

se constatd cd implementarea
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Juristul Primdriei Rbzeni
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