CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 196/10.07.2018

HOTĂRÂRE
PROIECT

Referitor la: aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitarii sumei de 400 lei
reprezentand cheltuieli de judecata catre Popescu Marius, cu sediul in Slatina, str.Crisan, bl.GA 14,
Sc.A, Ap.315, jud.Olt.

Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/ extraordinară din data de
..........................................
Având în vedere:
- Expunerea de motive a PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA inregistrata sub
nr.57535/10.07.2018;
- referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr. 57536/10.07.2018 întocmit de către Directia
Generala Economica;
- avizul comisiei buget-finante, comisiei juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local
municipiului Slatina ;
- prevederile art.622, alin. 1,2 si alin.3 din Noul Cod de Procedura civila ;
- HCL nr.51/09.03.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al
municipiului Slatina ;
- sentinta civila nr.8731, pronuntata de Judecatoria Slatina, in sedinta publica din data de 17.10.2016,
in dosarul nr.9831/311/2015, prin care a fost admisa in parte cererea formulata de Municipiul Slatina
in contradictoriu cu parata Asociatia de Proprietari nr.12A si chematul in garantie Popescu Marius si
s-a dispus obligarea noastra la plata cheltuielilor de judecata efectuate de aceasta din urma parte, in
suma de 400 lei cu titlu de onorariu avocat, solutie definitiva conform deciziei nr.253/2017, pronuntata
de Tribunalul Olt la data de 09.03.2017;
- referatul nr.53245/25.06.2018 prin care se propune efectuarea platii catre chematul in garantie
Popescu Marius, a sumei de 400 lei reprezentand cheltuieli de judecata;
- Legea 215/2001, art.21, alin.5 cu privire la despăgubirile primite de unităţile administrativ-teritoriale
în urma hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată se constituie în venituri la bugetele locale.
Despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea administrativ-teritorială în urma hotărârilor
pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local.
- Art.2 pct.(9) privind cheltuielile bugetare din Legea finantelor publice locale nr.273/2006 din
29.06.2006;

- faptul ca suma solicitata reprezentand cheltuieli de judecata se incadreaza in fondurile disponibile la
aceasta data la capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”, subcapitolul 51.01.02.03
„Autoritati executive”, titlul II „Bunuri si servicii”;
In temeiul art.36 alin.(4) lit. a, art.45 alin.(2) lit. a si art.115 alin.(1) lit. b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:

Art.1 Se aproba suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si achitarea sumei de 400 lei,
reprezentand cheltuieli de judecata catre Popescu Marius, cu sediul in Slatina, str.Crisan, bl.GA 14,
Sc.A, Ap.315, jud.Olt;
Art.2 Plata sumei prevazuta la art.1 se face din bugetul local al municipiului Slatina de la
capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”, subcapitolul 51.02.01.03 „Autoritati executive”,
titlul II „Bunuri si servicii” .
Art.3 Direcţia Generala Economică va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată la :
- Instituţia Prefectului Judeţul Olt ;
- Primarul Municipiului Slatina ;
- Administratorul public;
- Direcţia Generala Economică;
- Serviciul Cheltuieli,Financiar-Contabilitate;
- Domnului Popescu Marius.

În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001R
avizăm prezentul proiect de hotărâre
PRIMAR
Constantin Stelian Emil MOT

SECRETAR,
Mihai Ion IDITA
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Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

DIRECŢIA GENERALA ECONOMICĂ
Str.Toamnei nr.6; tel0760296355; fax:0249/412524

Nr.57536/10.07.2018
REFERAT DE SPECIALITATE
(NOTĂ DE FUNDAMENTARE)
Referitor la: proiectul de hotărâre privind aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitarii
sumei de 400 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre Popescu Marius, cu sediul in Slatina, str.Crisan,
bl.GA 14, Sc.A, Ap.315, jud.Olt.

Având in vedere :
- art.622, alin. 1, din Noul Cod de Procedura civila care prevede ca obligaţia stabilită prin hotărârea unei
instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie;
- art.622, alin. 2,3 din Noul Cod de Procedura civila, care prevede ca in cazul în care debitorul nu execută
de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu
sesizarea organului de executare, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Executarea silită are loc în
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;
_ sentinta civila nr.8731, pronuntata de Judecatoria Slatina, in sedinta publica din data de 17.10.2016, in
dosarul nr.9831/311/2015, prin care a fost admisa in parte cererea formulata de Municipiul Slatina in
contradictoriu cu parata Asociatia de Proprietari nr.12A si chematul in garantie Popescu Marius si s-a
dispus obligarea noastra la plata cheltuielilor de judecata efectuate de aceasta din urma parte, in suma de
400 lei cu titlu de onorariu avocat, solutie definitiva conform deciziei nr.253/2017, pronuntata de
Tribunalul Olt la data de 09.03.2017;
_ referatul nr.53245/25.06.2018 prin care se propune efectuarea platii catre chematul in garantie Popescu
Marius, a sumei de 400 lei reprezentand cheltuieli de judecata;
_ HCL nr.51/09.03.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al
municipiului Slatina ;
_ Legea 215/2001, art.21, alin.5 cu privire la despăgubirile primite de unităţile administrativteritoriale în urma hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată se constituie în venituri la
bugetele locale. Despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea administrativ-teritorială
în urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive sunt asigurate de la
bugetul local.
_ Art.2 pct.(9) privind cheltuielile bugetare din Legea finantelor publice locale nr.273/2006 din
29.06.2006
_ faptul ca suma solicitata reprezentand cheltuieli de judecata se incadreaza in fondurile disponibile la
aceasta data la capitolul 51.02„Autoritati publice si actiuni externe”, subcapitolul 51.01.02.03
„Autoritati executive”, titlul II „Bunuri si servicii”;
Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si
achitarii sumei de 400 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre Popescu Marius, cu sediul in Slatina,
str.Crisan, bl.GA 14, Sc.A, Ap.315, jud.Olt poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.
Director General Directia Generala Economica

Vizat de legalitate Consilier juridic,
……………………………

Intocmit,
Matei Ramona
CAPL PO 01/F4
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Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.575353/10.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitor la: proiectul de hotărâre privind aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitarii
sumei de 400 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre Popescu Marius, cu sediul in Slatina, str.Crisan,
bl.GA 14, Sc.A, Ap.315, jud.Olt.

Având în vedere:
- prevederile art.622, alin. 1,2 si alin.3 din Noul Cod de Procedura civila ;
_ HCL nr.51/09.03.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al
municipiului Slatina ;
_ sentinta civila nr.8731, pronuntata de Judecatoria Slatina, in sedinta publica din data de 17.10.2016, in
dosarul nr.9831/311/2015, prin care a fost admisa in parte cererea formulata de Municipiul Slatina in
contradictoriu cu parata Asociatia de Proprietari nr.12A si chematul in garantie Popescu Marius si s-a
dispus obligarea noastra la plata cheltuielilor de judecata efectuate de aceasta din urma parte, in suma de
400 lei cu titlu de onorariu avocat, solutie definitiva conform deciziei nr.253/2017, pronuntata de
Tribunalul Olt la data de 09.03.2017;
_ referatul nr.53245/25.06.2018 prin care se propune efectuarea platii catre chematul in garantie Popescu
Marius, a sumei de 400 lei reprezentand cheltuieli de judecata;
_ Legea 215/2001, art.21, alin.5 cu privire la despăgubirile primite de unităţile administrativteritoriale în urma hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată se constituie în venituri la
bugetele locale. Despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea administrativ-teritorială
în urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive sunt asigurate de la
bugetul local.
_ Art.2 pct.(9) privind cheltuielile bugetare din Legea finantelor publice locale nr.273/2006 din 29.06.2006
Propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea suportarii din
buget local, trecerii pe cheltuieli si achitarii sumei de 400 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre Popescu
Marius, cu sediul in Slatina, str.Crisan, bl.GA 14, Sc.A, Ap.315, jud.Olt.

PRIMAR,
Constantin Stelian Emil MOT

CAPL PO 01/F2
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