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Nr.444/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: „aprobarea trecerii pe cheltuieli a sumei de 103055,36 lei reprezentând debit şi 
majorări ale debitorului S.C. Legnolucis S.R.L. Dochia 

Consiliul Local al Municipiului Slatina Intrunit In şedinţa ordinară din data de 29.11.2022. 

Având în vedere: 
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.122977/14.11.2022; 
- nota de fundamentare nr.12166/14.11.2022; 
- raportul de specialitate nr.126359/23.11.2022 al Direcţiei Generale Economice; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 
- Sentinta civila nr.10512/12.10.202, pronuntata de Judecatoria Slatina, 1n dosarul nr.805/311/2011, 

irevocabila prin nepromovarea cereri In anulare,prin care instanţa a admis cererea formulata de 
creditorul Municipiul Slatina — Primaria Municipiului Slatina prin primar, in contradictoriu cu 
debitoarea SC Legnolucis SRL Dochia, obligand debitoarea la plata sumei de 68703,6 lei debit restant, 
1n termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii mai sus mentionate, precum i a sumei de 115 lei 
cheltuieli de judecată; 

- Incheierea nr.2/240/2014 prin care BEJ Cotoi Cornel a dispus incetarea executarii silite pornita 
1mpotriva debitoarei SC Legnolucis SRL Dochia, In dosarul de executare nr 240/2014 , Intrucât a 
constatat, 1n conformitate cu art. 703 pct.2 C. p. civ., starea de insolvabilitate a debitoarei, comunicata 
Primariei Municipiului Slatina prin adresa nr43025/23,05,2017. 

- Adresa nr 103487/15.12.2017, inregistrată în cadrul Directiei Administrare Patrimoniu sub 
nr.9729/18.12.2017, prin care Direcţia Economica comunica debitul restant pentru debitoarea SC 
Legnolucis SRL Dochia,astfel-68703,60 lei reprezentând debit restant conform sentintei civile 
nr.10512/12.10.2011 şi suma de 34351,76 lei majorari aferente . 

- referatul Compartimentului Contabilitate din cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, Inregistrat sub 
nr.12135/11.11.202 prin care se propune aprobarea trecerii pe cheltuieli a sumei de 103055,36 lei 
reprezentând debit şi majorari ale debitorului SC Legnolucis SRL Dochia 

- HCL nr.46/09.02.2022 privind aprobare credite bugetare repartizate pe articole şi alineate pe anul 2022 
pentru Direcţia Administrare Patrimoniu; 

- prevederile art.2, pct.3,prevederile art.14, a1in.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; 

in temeiul art. 129 alin. (4) lit. a) i 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.l. Se aprobă trecerea pe cheltuieli a sumei de 103055,36 lei reprezentând debit i majorări ale 
debitorului S.C. Legnolucis S.R.L. Dochia. 



Hotărărea a fost a 

Art.2. Direcţia Administrare Patrimoniu va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina si va fi comunicata la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Administratorul public; 
- Direcţia Administrare Patrimoniu. 

Preşedinte Contrasemnează , 
POPA E Secretar general al municjpriilui Slatina 

Miha1 - I ITA 

LT‘.4
ft.ă,t'ljj ,_ voturi „PENTRU". 

15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 

21 - consilieri 1n funcţie. 


