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:wwwprimariaslatina.ro

Nr.76/04.03.2020
HOTĂRÂRE
PROIECT

Referitor la: aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitarii
sumei de 6.142 euro reprezentand despagubiri catre reclamantii Georgescu Cristian Ionut, Cutitoiu Alina
Veronica si Radulescu Ionela

Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/ extraordinară din data de
.............................................................................................................................................................................
Avand în vedere:
- referatul de aprobare al PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA inregistrat sub nr.20510/04.03.2020;
- avizul comisiei buget-finante, comisiei juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local al municipiului
Slatina ;
- prevederile art.622, alin. 1,2 si alin.3 din Noul Cod de Procedura civila ;
- 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;
- HCL nr.23/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al municipiului
Slatina ;
- Decizia nr.77/02.10.2019 a Tribunalului Olt, pronuntata in dosarul nr.843/104/2019, prin care instanta admite
recursul declarat de recurentii reclamanti Georgescu Cristian Ionut, Cutitoiu Alina Veronica si Radulescu Ionela
in contradictoriu cu intimatii parati Comisia Locala Slatina pentru stabilirea dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor si Municipiul Slatina prin institutia primarului. Modifica in parte Sentinta Civila recurata,in
sensul ca admite in parte actiunea civila si obliga paratele catre reclamante la plata sumei de 6.142 euro,
reprezentand despagubiri constand in chiria la valoarea medie pe piata imobiliara pentru perioada 01.01.200931.05.2011, pentru terenul in suprafata de 967,7 mp.
- Faptul ca Decizia nr.77/02.10.2019 a Tribunalului Olt este irevocabila;
- Referatul Serviciului Juridic nr.1021/08.01.2020 prin care se propune achitarea sumei de 6.142 euro
reprezentand despagubiri constand in chiria la valoarea medie pe piata imobiliara pentru perioada 01.01.200931.05.2011, pentru terenul in suprafata de 967,7 mp. catre reclamanti Georgescu Cristian Ionut cu domiciliul in
Slatina, str.Primaverii nr.13, bl.FA23A,sc.D,ap.15, jud.OLt, Cutitoiu Alina Veronica domiciliata in Slatina
str.Manastirii,nr.11,bl.5,sc.A,et.3,ap.14,
jud
Olt
si
Radulescu
Ionela,
domiciliata
in
Slatina,str.Banului,nr.32,jud.Olt;
- art.109, alin.4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ referitor la cheltuielile de judecata sau, dupa
caz, despagubirile stabilite pe baza hotararilor judecatoresti definitive se suporta/se fac venit de la/la bugetul
local al unitatii administrativ-teritoriale. Cheltuielile de judecata 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 finantelor publice locale nr.273/2006 din
29.06.2006
In temeiul art.129 alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) , coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂSTE:

Art.1 Se aproba suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si achitarea sumei de 6.142 euro
reprezentand despagubiri constand in chiria la valoarea medie pe piata imobiliara pentru perioada 01.01.200931.05.2011, pentru terenul in suprafata de 967,7 mp. catre reclamanti Georgescu Cristian Ionut cu domiciliul in
Slatina, str.Primaverii nr.13, bl.FA23A,sc.D,ap.15, jud.OLt, Cutitoiu Alina Veronica domiciliata in Slatina
str.Manastirii,nr.11,bl.5,sc.A,et.3,ap.14,
jud
Olt
si
Radulescu
Ionela,
domiciliata
in
Slatina,str.Banului,nr.32,jud.Olt;
Art.2 Plata sumei prevazuta la art.1 se va face in lei la cursul valutar BNR din data efectuarii platii, 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 ;
Domnilor Georgescu Cristian Ionut, Cutitoiu Alina Veronica si Radulescu Ionela.

În baza art. 243 alin.(1) lit “a” din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ
avizez prezentul proiect de hotărâre

Initiator,
PRIMAR
Constantin Stelian Emil MOT

SECRETAR GENERAL,
AL MUNICIPIULUI SLATINA
Mihai Ion IDITA

Primăria municipiului Slatina
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DIRECŢIA GENERALA ECONOMICĂ
Str.Toamnei nr.6 , tel 0249/411070; 411304 fax:0249/412524
Nr.20512/04.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor: la proiectul de hotărâre privind aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitarii
sumei de 6.142 euro reprezentand despagubiri catre reclamantii Georgescu Cristian Ionut, Cutitoiu Alina
Veronica si Radulescu Ionela

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;
- HCL nr.23/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al
municipiului Slatina ;
- Decizia nr.77/02.10.2019 a Tribunalului Olt, pronuntata in dosarul nr.843/104/2019, prin care instanta
admite recursul declarat de recurentii reclamanti Georgescu Cristian Ionut, Cutitoiu Alina Veronica si
Radulescu Ionela in contradictoriu cu intimatii parati Comisia Locala Slatina pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor si Municipiul Slatina prin institutia primarului. Modifica in parte
Sentinta Civila recurata,in sensul ca admite in parte actiunea civila si obliga paratele catre reclamante la
plata sumei de 6.142 euro, reprezentand despagubiri constand in chiria la valoarea medie pe piata
imobiliara pentru perioada 01.01.2009-31.05.2011, pentru terenul in suprafata de 967,7 mp.
- Faptul ca Decizia nr.77/02.10.2019 a Tribunalului Olt este irevocabila;
- Referatul Serviciului Juridic nr.1021/08.01.2020 prin care se propune achitarea sumei de 6.142 euro
reprezentand despagubiri constand in chiria la valoarea medie pe piata imobiliara pentru perioada
01.01.2009-31.05.2011, pentru terenul in suprafata de 967,7 mp. catre reclamanti Georgescu Cristian
Ionut cu domiciliul in Slatina, str.Primaverii nr.13, bl.FA23A,sc.D,ap.15, jud.OLt, Cutitoiu Alina
Veronica domiciliata in Slatina str.Manastirii,nr.11,bl.5,sc.A,et.3,ap.14, jud Olt si Radulescu Ionela,
domiciliata in Slatina,str.Banului,nr.32,jud.Olt;
- art.109, alin.4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ referitor la cheltuielile de judecata sau,
dupa caz, despagubirile stabilite pe baza hotararilor judecatoresti definitive se suporta/se fac venit de la/la
bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale. Cheltuielile de judecata 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 finantelor publice locale nr.273/2006 din
29.06.2006;

_

faptul ca suma solicitata reprezentand despagubiri constand in chiria la valoarea medie pe piata imobiliara
pentru perioada 01.01.2009-31.05.2011, pentru terenul in suprafata de 967,7 mp 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 6.142 euro reprezentand despagubiri constand in chiria la valoarea medie pe piata imobiliara
pentru perioada 01.01.2009-31.05.2011, pentru terenul in suprafata de 967,7 mp catre reclamantii Georgescu
Cristian Ionut, Cutitoiu Alina Veronica si Radulescu Ionela, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

Director General Directia Generala Economica
Calota Salcianu Alin

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

Intocmit,
Matei Ramona
CAPL PO 01/F4
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Nr.20510/04.03.2020.

REFERAT DE APROBARE
Referitor: la proiectul de hotărâre privind aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitarii
sumei de 6.142 euro reprezentand despagubiri catre reclamantii Georgescu Cristian Ionut, Cutitoiu Alina
Veronica si Radulescu Ionela

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;
- HCL nr.23/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al
municipiului Slatina ;
- Decizia nr.77/02.10.2019 a Tribunalului Olt, pronuntata in dosarul nr.843/104/2019, prin care instanta
admite recursul declarat de recurentii reclamanti Georgescu Cristian Ionut, Cutitoiu Alina Veronica si
Radulescu Ionela in contradictoriu cu intimatii parati Comisia Locala Slatina pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor si Municipiul Slatina prin institutia primarului. Modifica in parte
Sentinta Civila recurata,in sensul ca admite in parte actiunea civila si obliga paratele catre reclamante la
plata sumei de 6.142 euro, reprezentand despagubiri constand in chiria la valoarea medie pe piata
imobiliara pentru perioada 01.01.2009-31.05.2011, pentru terenul in suprafata de 967,7 mp.
- Faptul ca Decizia nr.77/02.10.2019 a Tribunalului Olt este irevocabila;
- Referatul Serviciului Juridic nr.1021/08.01.2020 prin care se propune achitarea sumei de 6.142 euro
reprezentand despagubiri constand in chiria la valoarea medie pe piata imobiliara pentru perioada
01.01.2009-31.05.2011, pentru terenul in suprafata de 967,7 mp. catre reclamanti Georgescu Cristian
Ionut cu domiciliul in Slatina, str.Primaverii nr.13, bl.FA23A,sc.D,ap.15, jud.OLt, Cutitoiu Alina
Veronica domiciliata in Slatina str.Manastirii,nr.11,bl.5,sc.A,et.3,ap.14, jud Olt si Radulescu Ionela,
domiciliata in Slatina,str.Banului,nr.32,jud.Olt;
- art.109, alin.4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ referitor la cheltuielile de judecata sau,
dupa caz, despagubirile stabilite pe baza hotararilor judecatoresti definitive se suporta/se fac venit de la/la
bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale. Cheltuielile de judecata 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 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 6.142 euro reprezentand despagubiri
constand in chiria la valoarea medie pe piata imobiliara pentru perioada 01.01.2009-31.05.2011, pentru
terenul in suprafata de 967,7 mp. catre reclamanti Georgescu Cristian Ionut cu domiciliul in Slatina,
str.Primaverii nr.13, bl.FA23A,sc.D,ap.15, jud.OLt, Cutitoiu Alina Veronica domiciliata in Slatina
str.Manastirii,nr.11,bl.5,sc.A,et.3,ap.14,
jud
Olt
si
Radulescu
Ionela,
domiciliata
in
Slatina,str.Banului,nr.32,jud.Olt;

PRIMAR,
Constantin Stelian Emil MOT
CAPL PO 01/F2

