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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind sumele de recuperat la Bugetul Local plătite cu titlu de majorări, penalităţi, cheltuieli 
de judecată şi cheltuieli de executare silită ca urmare a stingerii litigiilor  

cu furnizorul SC SPORUL SPAȚII VERZI SRL 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință ordinară 
 

  Având în vedere: 
• expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• raportul de specialitate al Societății Civile de Avocați „Nicolae Nevoe și Asociații”; 
• raportul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabilitate;  
• Dosarul de Judecată nr. 874/93/2014, iniţiat de SC SPORUL SPATII VERZI SRL prin 

lichidator judiciar PHOENIX SRPL, finalizat în instanţă, pus în executare prin BEJA 
DORINA GONT, LUCIAN GONT ȘI MARIAN PANAIT; 

• avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• prevederile art. 1349, art. 1357-1359 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 

republicat, 
 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1), art. 45. alin. 1) și ale art. 115 alin. 1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1.  Recuperarea prejudiciului în cuantum de 635.615,86 lei produs Bugetului Local al 

comunei Domnești, sumă plătită cu titlu de majorări, penalităţi, cheltuieli de judecată şi 
cheltuieli de executare silită ca urmare a stingerii litigiilor cu furnizorul SC SPORUL SPAȚII 
VERZI SRL. 

 

Art. 2. Recuperarea prejudiciului se va face de la persoana responsabilă Gheorghe Tudor 
ce a săvârșit faptele care au dus la crearea prejudiciului, folosindu-se de calitatea de 
ordonator principal de credite.   

Art. 3. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul 
comunei Domnești, domnul Ghiță Ioan Adrian.  

 
 

Ini ţiator 
Primar, 

Ghiță Ioan Adrian 
 

Avizat pentru legalitate 
                                                                                                             /Secretar,  

                                                                                                                       Zanfir Maria 



 
 

 
 

RAPORTUL 
Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Domneşti privind sumele de recuperat la Bugetul Local 

plătite cu titlu de majorări, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare silită 

ca urmare a stingerii litigiilor cu furnizorul SC SPORUL SPATII VERZI SRL; 

 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Având în vedere: 

 

� Dosarul de Judecată nr.874/93/2014, iniţiat de SC SPORUL SPATII VERZI SRL prin lichidator 

judiciar PHOENIX SRPL, finalizat în instanţă, pus în executare prin BEJA DORINA GONT, 

LUCIAN GONT SI MARIAN PANAIT; 

 

 

s-a procedat la identificarea şi centralizarea sumelor plătite deja, cu titlu de majorări, 

penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare silită, ca urmare a punerii în executare a 

hotărârilor judecătoreşti aferente dosarului de judecată menţionat în antet, după cum urmează: 

 

lei 

Dosarul de 

Judecată 

Denumire Furnizor Majorări şi 

Penalităţi 

Cheltuieli de 

judecată 

Cheltuieli de 

executare silită 

874/93/2014 SC SPORUL SPATII VERZI SRL prin 

lichidator judiciar PHOENIX SRPL 

619.476,72 14.632,33 1.506,81 

 TOTAL 619.476,72 14.632,33 1.506,81 

 TOTAL GENERAL 635.615,86 lei 

 

Faţă de cele arătate mai sus rog Primarul Comunei Domneşti să iniţieze un proiect de 

hotărâre privind iniţierea demersurilor legale pentru recuperarea sumei de 635.615,86 lei, 

reprezentând contravaloarea sumelor plătite deja sau care urmează a fi plătite, cu titlu de 

majorări, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare silită, ca urmare a punerii în 

executare a hotărârilor judecătoreşti aferente dosarului de judecată menţionat în antet. 

 

 

 

Compartiment financiar-contabil, 

 


