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                                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procedurii de analiză și soluționare  

a cererii nr. 4715/9.02.2022 de stingere a creanțelor fiscale prin dare în 

plată și numirea comisiei pentru analiză și soluționare a cererii de dare în 

plată 

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedința ordinară a lunii 

februarie 2022, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6000/18.02.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6041/21.02.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale; 

▪ Prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul 

administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (3) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul administrativ, adoptă 

următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 Se aprobă procedura de analiză și soluționare a cererii nr. 4715/9.02.2022 

de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată, conform anexei, parte integrantă 

la prezenta hotărâre. 

 



Art. 2 (1) Se constituie comisia pentru analiza și soluționarea cererii nr. 

4715/9.02.2022 de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată, în următoarea 

componență: 

Președinte: jr. Cătălin Rădulescu - viceprimar 

Membru: …………………… - consilier local 

Membru: …………………… - consilier local 

Membru: ec. Silviana Ecaterina Marin – director executiv Direcția 

economică 

Membru: ing. Virgil Ciprian Oprescu – director executiv DAPPP 

(2) Activitatea de secretariat a comisiei va fi asigurată de ing. Tinel Traian 

Nicolae - Șef serviciu cadastru imobiliar și agricol, ing. Ionel Pârvan - consilier 

Compartiment evidența patrimoniului public și privat, ec. Gheorghița Cercel - 

consilier Serviciul stabilire, constatare, încasare impozite și taxe locale și jr. Adrian 

Mocanu – consilier juridic în cadrul Biroului contencios juridic. 

Art. 3 Comisia se organizează și va funcționa potrivit dispozițiilor procedurii din 

anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă comisia pentru 

analiza și soluționarea cererii nr. 4715/9.02.2022 de stingere a creanțelor fiscale 

prin dare în plată și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului 

Târgoviște.  

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

Jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

 

Red. A.M 

Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  18.03.2022 

Biroul Contencios-Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

 



APROBAT, 

                                                                   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                                                                                    Jr. Cristian Daniel Stan 

 

 

Raport de aprobare 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii de analiză și 

soluționare a cererii nr. 4715/9.02.2022 de stingere a creanțelor fiscale prin dare în 

plată și numirea comisiei pentru analiză și soluționare a cererii de dare în plată 

 

Creanțele fiscale administrate de organul fiscal pot fi stinse la cererea debitorului 

oricând, cu acordul creditorului fiscal prin trecerea în proprietatea publică a unității 

administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentând construcție și teren aferent, 

precum și terenuri fără construcții, în conformitate cu dispozițiile art. 263 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispozițiilor art. 263 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, procedura de 

analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată, se 

aprobă prin hotărâre a autorității deliberative. Totodată, consiliul local numește comisia 

pentru analiza și soluționarea cererilor de dare în plată. 

În baza dispozițiilor legale menționate mai sus și în vederea aplicării acestora, 

precum și pentru analiza și soluționarea ofertei COS Târgoviște SA nr. 157/9.02.2022 

privind posibilitatea stingerii creanței curente a Municipiului Târgoviște prin darea în plată 

a unui teren proprietatea COS Târgoviște SA, ofertă înregistrată la Primăria Târgoviște 

sub nr. 4715/9.02.2022, propunem spre dezbatere și aprobare consiliului local proiectul 

de hotărâre privind aprobarea procedurii de analiză și soluționare a cererii nr. 

4715/9.02.2022 de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată și numirea comisiei 

pentru analiză și soluționare a cererii de dare în plată în componența stabilită în proiectul 

de hotărâre. 

 

Șef Birou contencios juridic, 

Jr. Elena Epurescu 

 

 

 

 



                                                                                              APROBAT, 

                                                                   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                                                                                    Jr. Cristian Daniel Stan 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de analiză și 

soluționare a cererii nr. 4715/9.02.2022 de stingere a creanțelor fiscale prin dare în 

plată și numirea comisiei pentru analiză și soluționare a cererii de dare în plată 

 

Creanțele fiscale administrate de organul fiscal pot fi stinse la cererea debitorului 

oricând, cu acordul creditorului fiscal prin trecerea în proprietatea publică a unității 

administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentând construcție și teren aferent, 

precum și terenuri fără construcții, în conformitate cu dispozițiile art. 263 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispozițiilor art. 263 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, procedura de 

analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată, se 

aprobă prin hotărâre a autorității deliberative. Totodată, consiliul local numește comisia 

pentru analiza și soluționarea cererilor de dare în plată. 

În Dosarul nr. 1906/120/2013, având ca obiect procedura insolvenței debitorului 

COS Târgoviște SA, Municipiul Târgoviște are calitatea de creditor, fiind înscris în Tabelul 

definitiv de creanțe publicat în BPI nr. 681/14.01.2021 cu suma de 612.714 lei (din suma 

de 653.005 lei, cu care Municipiul Târgoviște a fost admis în tabelul preliminar, 40.291 lei 

s-au achitat conform planului de reorganizare confirmat în anul 2015), reprezentând 

0,12% din total general creanțe și 1,30% din total creanțe bugetare. 

Prin Sentința nr. 204/30.06.2021, Tribunalul Dâmbovița a dispus începerea 

procedurii falimentului debitoarei COS Târgoviște SA. 

Ca urmare a începerii procedurii falimentului debitoarei COS Târgoviște SA, 

Municipiul Târgoviște a formulat cererea nr. 23992/23.07.2021 de înscriere a creanței în 

sumă de 5.551.247 lei în Tabelul suplimentar al creanțelor debitoarei COS Târgoviște 

SA. 

Debitoarea și administratorul judiciar al acesteia au declarat apel, prin care au 

solicitat anularea Sentinței nr. 204/30.06.2021 și suspendarea executării acesteia (Dosar 

nr. 695/42/2021, cu termen de judecată 23.02.2022). 

La termenul din data de 10.11.2021, Curtea de Apel Ploiești a dispus suspendarea 

executării Sentinței nr. 204/30.06.2021, sentință care fusese anterior suspendată 



provizoriu prin Încheierea de ședință din data de 20.07.2021, pronunțată în Dosarul nr. 

442/42/2021. 

Întrucât procedura falimentului debitorului COS Târgoviște a fost suspendată de 

instanță, administratorul judiciar a suspendat implicit analiza cererilor de admitere a 

creanțelor născute după intrarea în insolvență a debitorului, în tabelul suplimentar al 

creanțelor debitorului. 

Prin urmare, soluționarea cererii Municipiului Târgoviște nr. 23992/23.07.2021 de 

înscriere a creanței, în cuantum de 5.551.247 lei, în Tabelul suplimentar al creanțelor 

debitorului COS Târgoviște SA, este suspendată. 

În adunarea creditorilor debitorului COS Târgoviște SA din data de 5.11.2021 s-a 

hotărât, pe lângă aprobarea ofertei AFV Acciaierie Beltrame SpA pentru achiziția activelor 

productive/operaționale (active funcționale) ale COS Târgoviște SA, societate aflată în 

reorganizare judiciară, cu prețul de minim 38.300.000 Euro, și mandatarea 

administratorului judiciar și administratorului special în vederea încheierii/actualizarea 

contractelor/convențiilor de dare în plată/de plată cu creditorii curenți în contul stingerii 

datoriilor născute după data deschiderii procedurii de insolvență.  

Ținând cont de considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 64 alin. (6) din Legea 

nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Municipiul Târgoviște a formulat cererea de 

plată nr. 44568/24.11.2021 a creanței curente, în cuantum de 5.672.349 lei, reprezentând 

creanțe născute în timpul procedurii. 

Analizând cererea, debitorul COS Târgoviște SA a formulat oferta privind 

posibilitatea stingerii creanței curente a Municipiului Târgoviște prin darea în plată a unui 

teren proprietatea COS Târgoviște SA, ofertă înregistrată sub nr. 4715/9.02.2022. 

În baza dispozițiilor legale menționate mai sus și în vederea aplicării acestora, 

precum și pentru analiza și soluționarea ofertei COS Târgoviște SA nr. 157/9.02.2022 

privind posibilitatea stingerii creanței curente a Municipiului Târgoviște prin darea în plată 

a unui teren proprietatea COS Târgoviște SA, ofertă înregistrată la Primăria Târgoviște 

sub nr. 4715/9.02.2022, propunem spre dezbatere și aprobare consiliului local proiectul 

de hotărâre privind aprobarea procedurii de analiză și soluționare a cererii nr. 

4715/9.02.2022 de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată și numirea comisiei 

pentru analiză și soluționare a cererii de dare în plată în componența stabilită în proiectul 

de hotărâre. 

 

      Șef Birou contencios juridic,                                              Consilier juridic, 

             Jr. Elena Epurescu                                             Jr. Mocanu George Adrian 

 


