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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: 
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești; 
 expunerea de motive a Primarului; 
 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.  
 
 
 

         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
        BOȘCU NINEL CONSTANTIN 
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Nr. 85 
Adoptată în şedinţa ordinară din 29.07.2016 
Cu un nr. de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2  voturi „se abține” 
Din nr. total de 12 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu  15 consilieri    
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