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PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 

 
PRIVIND: aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii 

aflați în procedura insolvenței în temeiul art. 264^1 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în sedinţa odinară din data de 

....................................; 
Analizând Referatul de aprobare nr. ................................................... al Primarului 

Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea 
creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței în temeiul art. 264^1 din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Brașov; 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
Art. 264^1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art. 129 alin. (2) și alin. (4), art. 136 alin. (1) și alin. (8), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 
Local al municipiului Brașov; 
Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 
 
Ținând seama de : 
În temeiul prevederilor art. OUG nr. 57/2019, precum și ale Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local al Municipiului Brașov, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1. (1) Se aprobă Procedura privind cesiunea creanţelor bugetare datorate bugetului local al 
Municipiului Brașov de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, prevăzută în Anexa nr. 1. 
(2) Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de 
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păstrare ale următoarelor formulare: 
a) Referat privind demararea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare, prevăzut în Anexa nr. 2; 
b) Anunţ privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii 
creanţelor bugetare, prevăzut în Anexa nr. 3; 
c) Oferta pentru cesiunea creanţelor bugetare, prevăzută în Anexa nr. 4; 
d) Decizie privind stabilirea rezultatului selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor 
bugetare, prevăzută în Anexa nr. 5; 
e) Acord de principiu pentru cesiunea creanţelor bugetare, prevăzut în Anexa nr. 6; 
f) Referat pentru aprobarea contractului de cesiune, prevăzut în Anexa nr. 7; 
g) Contractul de cesiune a creanţelor bugetare, prevăzut în Anexa nr. 8; 
(3) Anexele nr. 1 – 9 fac parte integrantă din prezenta HCL. 
 

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică și produce efecte până la data abrogării art. 264^1 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al Municipiului 
Brașov, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Brașov, Instituției Prefectului 
Județului Brașov precum și Direcţiei Fiscale Brașov, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Brașov și postare pe pagina de internet 
www.brasovcity.ro . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt 

 

Atribuţia şi funcţia 
 

Numele şi prenumele 
 

Data Semnătura 

1.  
Aprobat 

Viceprimar 
FLAVIA – RAMONA BOGHIU -

SAMOILĂ   

2.  
Avizat 

Director Direcţia Fiscală 
Ec. MARIAN MIHĂIȚĂ 

VOINESCU   

3.  
Întocmit 

Șef Serviciul Juridic Direcţia Fiscală Jur. SORIN DANIEL PUIA   
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