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Nr.330/24.09.2019

ROTA RARE

Referitoare la: aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitArii

sumei de 167,00 lei reprezentand cheltuieli de judecati catre apelantul Cominescu Ion

Consiliul Local al Municipiului Slatina intrunit in sedinta ordinarä din data de 24.09.2019

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINIA inregistrat sub nr.74710/02.09.2019;
- raportul de specialitate nr. 75139/03.09.2019;
- avizul comisiei buget-finante, comisiei juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local al municipiului

Slatina;
- prevederile art.622, aim. 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 caz-ul in care debitorul nu executa de
bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, care incepe °datã cu sesizarea
organului de executare, daca prin lege speciala nu se prevede aitfel. Executarea silita are be in oricare dintre
formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pand la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu,
achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum i a cheltuielilor de
executare;
- HCL nr.88/08.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al municipiului
Slatina;
- Decizia nr.861/18.10.2018 a Tribunalului Olt, pronuntata in dosarul nr.700/311/2018, prin care instanta admite
apelul declarat de apelantii Comanescu Ion si Comanescu. Ecaterina in contradictoriu cu intimata reclamanta
Rusanu Nina si intimatele parate Comisia Locala Slatina pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra
terenurilor, Comisia Judeteana Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. Schimba
in parte Sentinta civila nr.2990/19.06.2018, in sensul ca admite exceptia lipsei de interes si respinge capatul 1 de
cerere ca fiind lipsit de interes. Pastreaza restul dispozitiilor sentintei. Obliga intimatii la plata catre apelanti a
sumei de 500 lei, cheltuieli de judecata.
- faptul ca decizia nr.861/18.10.2018 a Tribunalului Olt este definitiva;
- faptul ca in cauza sunt trei intimati, respectiv Rusanu Nina, Comisia Locala Slatina pentru stabilirea dreptului

de proprietate privata asupra terenurilor si Comisia Judeteana Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate
privata asupra terenurilor, jar partea ce revine de achitat apelantilor,de catre institutia noastra, din suma de 500
lei, la plata careia au fost obligati intimatii prin decizia mai sus mentionata, consideram ca este suma de 167 lei;
- faptul ca, prin cererea inregistrata la institutia noastra sub nr.43127/2019, numitul Comanescu Ion a solicitat
restituirea sumei care ii revine conform Hotararii Civile din data de 18.10.2018;
- referatul Serviciului Juridic nr.69363/14.08.2019 prin care se propune achitarea sumei de 167_00 lci
reprezentand cheltuieli de judecata catre apelantul Comanescu Ion;



- 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, cc defineste angajamentul
legal ca find fa72 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 find 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,

HOTARASTE:

• 
Art.1 Se aprobã suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si achitarea sumei de 167,00 lei

reprezentand cheltuieli de judecata. care apelantul Comanescu Ion.

•

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 exteme", subcapitolul 51.02.01.03 „Autoritati executive", titlul II „Bunuri si
servicii" .

Art.3 Directia Generala Economia va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarori.

Art.4 Prezenta hotkare va fi comunicata. la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;

Primarul Municipiului Slatina;
Administratorul public;
Directia Generala Economia;

- Serviciul Cheltuieli,Financiar - Contabilitate
- Domnului Co

Presedinte
VA

ItCon rasemneaza,
Secretar general al mjiicipiului Slatina

Mihai - Lt5WIDITA

Hotarfirea a fost adoptata cu 20 voturi „ PENTRU ".
20 - consilieri prezenti
0 - consilieri absenti
20 - consilieri in functie.


