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Proiect 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea publicării pe pagina de internet proprie a listei debitorilor 
persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi 

plafonul acestor obligaţii 
Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 
Analizând expunerea de motive nr.6978 din 07.12.2015 a primarului comunei 

Coşna, raportul nr.337 din 21.01.2016 al compartimentului financiar contabil din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Coşna şi raportul nr.347 din 21.01.2016 al comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliului 
local Coşna; 

Având în vedere prevederile: 
-art.162 alin.1 şi alin.2 litera „b" din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 litera „c" din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. (4) , lit. a) şi 45, alin. (2), lit. a), art.47, art.49 şi art.115, 
alin1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, completată şi modificată, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. Se aproba publicarea pe pagina de internet proprie a listei debitorilor 

persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi plafonul 
acestor obligaţii, respectiv : 

-persoane fizice cu creanţele mai mari de 1000 lei; 

-persoane juridice cu creanţe mai mari de 1500 lei; 

Art.2. Primarul comunei şi serviciul financiar contabil vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a 
celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate, în termenul prevăzut de lege. 
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