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Nr. 276/30.08.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: „aprobarea suportării din bugetul local, trecerii pe cheltuieli si achitarea sumei de 
7137,75 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, precum si a sumei de 200 lei, cu titlu 
de cheltuieli de judecată, către Engie Romania S.A., CUI R013093222, J40/5447/09.06.2000, cu 
sediul in Bd. Marasesti nr.4-6, Sector 4 Bucuresti" 

Consiliul Local al Municipiului Slatina Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 30.08.2022. 

Având 1n vedere: 
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 93586/18.08.2022; 
- nota de fundamentare nr.8933/18.08.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu; 
- raportul de specialitate nr. 94508/23.08.2022 al Direcţiei Generale Economice; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 
- art.622, alin.1 din Noul Cod de Procedura civila, care prevede ca "obligatia stabilita prin hotararea 
unei instante sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie"; 
- art.622, alin. 2, 3 din Noul Cod de Procedura civila, care prevede ca "in cazul 1n care debitorul nu 
execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la Indeplinire prin executare silită, care Incepe 
odată cu sesizarea organului de executare, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Executarea 
silită are loc 1n oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea 
dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume 
acordate potrivit legii prin titlu, precum şi a cheltuielilor de executare"; 
- art. 1031 alin.3 C.p.civ. potrivit caruia „Hotărârea primei instante este exutorie de drept"; 
-faptul ca in dosarul nr.2136/311/2021, avand ca obiect cerere cu valoare redusa, Judecatoria Slatina, 
prin Sentinta civila nr.2750/22.06.2022, a admis cererea astfel cum a fost formulata si modificata de 
reclamanta Engie Romania S.A., CUI R013093222, J40/5447/09.06.2000, cu sediul in 
Bd.Marasesti nr.4-6, Sector 4 Bucuresti, impotriva paratei Unitatea Administrativ Teritoriala a 
Municipiului Slatina, prin primar, obligand institutia noastra la plata, catre reclamnta, a sumei de 
7137,75 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, precum si a sumei de 200 lei, cu titlu 
de cheltuieli de judecata; 
- referatul Compartimentului Juridic din cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, 1nregistrat sub 
nr.8549/02.08.2022, prin care se propune plata sumei de 7137,75 lei, reprezentand contravaloarea 
serviciilor prestate, precum si a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către Engie 
Romania S.A.; 
- HCL nr.46/09.02.2022 şi nr.217/05.07.2022 privind aprobare credite bugetare repartizate pe 
articole şi alineate pe anul 2022 pentru Direcţia Administrare Patrimoniu; 
- art. 109, alin.4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ referitor la "cheltuielile de judecată 
sau, după caz, despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătoreşti definitive se suportă/se fac 
venit de la/la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale. Cheltuielile de judecată cuprind toate 
sumele cheltuite din bugetul local"; 
- prevederile art.2, pct.3 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, ce defIneste 
angajamentul legal ca fiind faza din procesul executiei bugetare reprezentand actul juridic din 
care rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice coroborate cu cele ale art.2, pct.3 din Legea 
nr.500/2002, privind finantele publice care, de asemenea, defIneste angajamentul legal ca fiind actul 
juridic prin care se constata, in speta, obligatia de plata consacrata de hotararea judecatoreasca ; 



- prevederile art.2, pct.9 privind cheltuielile bugetare din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, 

in temeiul art. 129 alin. (4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din 
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1 Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si achitarea sumei de 7137,75 lei, 
reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, precum si a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecata,către Engie Romania S.A., CUI R013093222, J40/5447/09.06.2000, cu sediul in 
Bd.Marasesti nr.4-6, Sector 4 Bucuresti" 
Art.2 Plata sumei prevazută la art.1 se va face din bugetul Directiei Administrare Patrimoniu de 
la capitolul 700250, titlul 20-Bunuri şi servicii". 
Art.3 Direcţia Administrare Patrimoniu va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri. 
Art.4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 
municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Instituţia Prefectului -Judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Administratorul public; 

eeţ. dministrare Patrimoniu; 
ia S.A. 

Prreşedin 
sERR 

inţă, Contrasemnează, 
la Secretar general al muuicipiului Slatina 

Mihai - Ion IDITA 

ăra tnşţadoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
4 18-;consilieri prezenţi 

3 - consilieri absenţi 
21 - consilieri in funcţie. 


