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

Nr.221/14.09.2020
HOTĂRÂRE
PROIECT
Referitor la: „aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe cheltuieli si achitarea sumei de 600 lei
reprezentand cheltuieli de judecata catre Popa Marius Razvan”

-

-

-

-

-

Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/ extraordinară din data de
..........................................
Avand în vedere:
inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 64765/14.09.2020 ;
raportul de specialitate nr.______/__________________;
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 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”;
faptul că prin Sentinta civila nr.211/21.01.2020, pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul
nr.10831/311/2019, avand ca obiect pretentii, instanta de judecata a admis in parte cererea de chemare in
judecata formulata de institutia noastra, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului
Popa Marius Razvan, invocata de acesta prin intampinare si a respins cererea impotriva paratului Popa
Marius Razvan ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, obligand
Asociatia de proprietari nr.3 Slatina la plata debitului restant reprezentand rata si dobanda aferenta anului
2018 pentru lucrarile de reabilitare termica efectuate la imobilul situat in Slatina, str.Victoriei, bl.7, sc.A,
ap.13, jud.Olt, obligand Municipiul Slatina la plata sumei de 300 lei catre paratul Popa Marius Razvan, cu
titlu de cheltuieli de judecata;
faptul ca, prin Decizia Tribunalului Olt nr.502/07.07.2020 pronuntata in acelasi dosar, instanta a respins,
ca nefondat, apelul formulat de institutia noastra impotriva sentintei civile nr. 211/21.01.2020, obligand
apelantul Municipiul Slatina-prin primar sa plateasca intimatului-parat Popa Marius Razvan suma de 300
lei, reprezentand cheltuieli de judecata;
referatul Compartimentului Juridic din cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, înregistrat sub nr.
8328/08.09.2020 prin care se propune plata sumei de 600 lei către Popa Marius Razvan;
HCL nr..29/19.02.2020 privind aprobare credite bugetare repartizate pe articole și alineate pe anul 2020
pentru Direcția 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,
În 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 aproba suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si achitarea sumei de 600 lei
reprezentand cheltuieli de judecata catre Popa Marius Razvan.
Art.2 Plata sumei prevazuta la art.1 se va face din bugetul Directiei Administrare Patrimoniu de la
capitolul 70.02 „ Locuinte, servicii și dezvoltare publica”, subcapitol 70.02.50 , titlul II „Bunuri și
servicii”.
Art.3 Direcţia Administrare Patrimoniu 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 Administrare Patrimoniu;
- Popa Marius Razvan- Slatina, str.Victoriei , bl.7, sc.A, ap.13, Jud.Olt.

Inițiator,
PRIMAR,
Constantin Stelian Emil MOȚ

În baza art.243, alin.(1) lit.a) din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ
avizez prezentul proiect de hotarare
Secretarul General al Municipiului Slatina,
MIHAI ION IDITA

Primăria municipiului Slatina

Strada M.Kogalniceanu nr.1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233, fax 0249/439336

E-mail office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro
Nr.64765/14.09.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind „aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe
cheltuieli si achitarea sumei de 600 lei reprezentand cheltuieli de judecata
catre Popa Marius Razvan”

-

-

-

-

-

Având în vedere:
art.622, alin.1, 2, 3 din Noul Cod de Procedura civila ;
faptul că prin Sentinta civila nr.211/21.01.2020, pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul
nr.10831/311/2019, avand ca obiect pretentii, instanta de judecata a admis in parte cererea de chemare in
judecata formulata de institutia noastră , a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului
Popa Marius Razvan, invocata de acesta prin intampinare si a respins cererea impotriva paratului Popa
Marius Razvan ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, obligand doar
Asociatia de proprietari nr.3 Slatina la plata debitului reprezentand rata si dobanda aferenta anului 2018
pentru lucrarile de reabilitare termica efectuate la imobilul situat in Slatina, str.Victoriei, bl. 7, sc.A, ap.13,
jud.Olt, obligand institutia noastra la plata sumei de 300 lei catre paratul Popa Marius Razvan, cu titlu de
cheltuieli de judecata;
- faptul ca, prin Decizia Tribunalului Olt nr.502/07.07.2020 pronuntata in acelasi dosar, instanta a respins,
ca nefondat, apelul formulat de institutia noastra impotriva sentintei civile nr. 211/21.01.2020, obligand
apelantul Municipiul Slatina-prin primar sa plateasca intimatului -parat Popa Marius Razvan, suma de 300
lei, reprezentand cheltuieli de judecata;
referatul Compartimentului Juridic din cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, înregistrat sub
nr.8328/08.09.2020 prin care se propune plata sumei de 600 lei către Popa Marius Razvan;
HCL nr.29/19.02.2020 privind aprobare credite bugetare repartizate pe articole și alineate pe anul 2020
pentru Direcția 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,
Propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind „aprobarea
suportarii din bugetul local, trecerii pe cheltuieli si achitarea sumei de 600 lei reprezentand cheltuieli de
judecata catre Popa Marius Razvan”.
PRIMAR,
Constantin Stelian Emil MOȚ

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI SLATINA DIRECȚIA
ADMINISTRAREPATRIMONIU
Strada Unirii nr. 2B, Slatina, Olt, 230032
Telefon: 0249/416420; fax: 0249/416426
Nr. 8433 / 14.09.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE
Referitor: la proiectul de hotărâre privind „aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe
cheltuieli si achitarii sumei de 600 lei reprezentand cheltuieli de judecata
către Popa Marius Razvan”
Având in vedere :
-

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 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”;
- faptul că prin Sentinta civila nr.211/21.01.2020, pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul
nr.10831/311/2019, avand ca obiect pretentii, instanta de judecata a admis in parte cererea de
chemare in judecata formulata de institutia noastra, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale
pasive a paratului Popa Marius Razvan, invocata de acesta prin intampinare si a respins cererea
impotriva paratului Popa Marius Razvan ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate
procesuala pasiva, obligand doar Asociatia de proprietari nr.3 Slatina la plata debitului
reprezentand rata si dobanda aferenta anului 2018 pentru lucrarile de reabilitare termica efectuate
la imobilul situat in Slatina, str.Victoriei, bl.7, sc.A, ap.13, jud.Olt, obligand institutia noastra la
plata sumei de 300 lei catre paratul Popa Marius Razvan, cu titlu de cheltuieli de judecata;
- faptul ca prin Decizia Tribunalului Olt nr.502/07.07.2020 pronuntata in acelasi dosar, instanta a
respins, ca nefondat, apelul formulat de institutia noastra impotriva sentintei civile nr.
211/21.01.2020, obligand apelantul Municipiul Slatina-prin primar sa plateasca intimatului-parat
Popa Marius Razvan suma de 300 lei, reprezentand cheltuieli de judecata;
- referatul Compartimentului Juridic din cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, înregistrat sub nr.
8328/08.09.2020 prin care se propune plata sumei de 600 lei către Popa Marius Razvan;
- HCL nr.29/19.02.2020 privind aprobare credite bugetare repartizate pe articole și alineate pe anul
2020 pentru Direcția 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 ;
- suma solicitata reprezentand cheltuieli de judecata se incadreaza in fondurile Directiei
Administrare Patrimoniu, disponibile la aceasta data la capitolul 70.02 „ Locuinte, servicii și
dezvoltare publica”, subcapitol 70.02.50 , titlul II „Bunuri și servicii” ;

-

faptul ca neplata de bunavoie a sumelor dispuse de instanta, duce la executarea silită a acestor
sume, iar pe langa cheltuielile initiale se adauga si cheltuielile de executare,

Considerăm că proiectul de hotărâre privind „aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe cheltuieli
si achitarea sumei de 600 lei reprezentand cheltuieli de judecata către Popa Marius Razvan ”, poate fi
supus dezbaterii Consiliului Local.

Director Executiv Directia Administrare Patrimoniu
Ionescu Narcisa Ionela

Vizat de legalitate
Consilier juridic,
Oporanu Mihaela -Corina

Birou Contabilitate,
Petre Mariana Laura

