
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 94/2021  
privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care însoțește cererea 

debitorilor, conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulteriore 

 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,  
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Tîrgu 

Secuiesc  privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care însoțește 
cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare,  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere necesitatea constituirii Comisiei de dare în plată conform art. 263 alin. (5), 
alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art 129 alin. (2) lit. b. coroborat cu art.129  alin. (4) lit. c., art. 139 alin. 
(3) lit. c. şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂREȘTE: 

 
           Art. 1. – Se aprobă constituirea comisiei de dare în plată, să analizeze și hotărescă, prin decizie, 
asupra cererilor debitorilor personae juridice/fizice de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată, 
conform art. 263 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare și va avea următoarea componență: 

a) Președinte: Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs 
b) Membru: Demeter Hajnal, consilier asistent 
c) Membru: Keresztes Éva, consilier superior 
d) Membru. Nagy Gabriella, consilier juridic  
e) Membru: Szigethy Kálmán, consilier local 
f) Membru supleant: Kolumbán Boglárka, consilier juridic 
g) Membru supleant: Török Botond, consilier asistent. 

        Art. 2. – Se aprobă documentația care însoțește cererile debitorilor persoane juridice/fizice de 
stingere a creanțelor prin dare în plată, conform art. 263 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc și membrii comisiei desemnate la art.1 din prezenta hotărâre. 
    

                                         Târgu Secuiesc, la 24 iunie 2021 
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Gáspár Zsolt     
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