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RAPORTUL DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 
 

Privind aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în 
procedura insolvenței în temeiul art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală; 

 

 
În baza prevederilor legale coroborat cu faptul că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației ne-a comunicat prin adresa nr. DPFBL 4719/27.09.2021 înregistrată la Direcția 
Fiscală Brașov sub numărul 491751/04.10.2021, faptul că nu a elaborat și aprobat, până la această 
dată, procedura de lucru privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în 
procedura insolvenței bugetelor locale, în temeiul art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului 
Brașov este îndreptățit să adopte prin hotărâre procedura de lucru.   

 
Având în vedere prevederile: 

• Art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și 
completările ulterioare, prin adoptarea procedurii se poate asigura încasarea integrală și într-un 
termen mai scurt a creanțelor bugetare locale cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv al 
creanțelor declarate împotriva averii societăților aflate în procedura insolvenței reglementată de 
Legea 85/2006 privind procedura insolvenței și Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Față de considerentele menționate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește 
condițiile de fapt și de drept pentru a fi supus dezbaterii consiliului local al Municipiului Brașov.  
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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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