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HOTĂRÂRE

privind inițierea unei acțiuni având ca obiect partaj bunuri comune  
în contradictoriu cu Gheorghe Tudor

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință de lucru

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești;
- expunerea de motive a Primarului;
- dosarul de executare silită nr. 284/L/2016 al BEJA Dinu, Lupulescu, Verdes, Margulescu;
- raportul Societății Civile de Avocați “NICOLAE NEVOE SI ASOCIATII” referitor la posibilitatile de 

recuperare a debitului privind dosarul de executare silita aflat pe rolul BEJA Dinu, Lupulescu, Verdes, 
Margulescu;

- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești.
În conformitate cu prevederile:

- art. 817 si urmatoarele din noul cod de procedura civilă referitor la urmărirea silită a imobilelor 
proprietate comună,

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. Se aprobă inițierea unei acțiuni având ca obiect partaj bunuri comune în contradictoriu cu 
Gheorghe Tudor in scopul valorificarii cotei parti din bunurile comune.

Art.2. Se aprobă valorificarea bunurilor domnului Gheorghe Tudor in vederea recuperarii debitului din 
dosarul de executare silită nr. 284/L/2016 în care UAT DOMNEȘTI și PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEȘTI 
au calitatea de creditor.

Art.3. Primarul Comunei Domnești, răspunde de punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate prin grija Secretarului 
comunei Domnești.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    
ȘTEFAN COSTEL

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate

/Secretarul Comunei Domnești
COJOCARU BOGDAN-MARIUS

Nr. 129
Adoptată în şedinţa extraordinară din 11.11.2016
Cu un nr. de 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 voturi „se abține”
Din nr. total de 13 consilieri prezenţi
Aflaţi în exerciţiu  15 consilieri   


