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HOTĂRÂREA Nr. 47 

din 29 iulie 2014 
 

privind recuperarea prejudiciului  produs Bugetului  Local al comunei Domnești prin faptele  retinute in 
rechizitoriul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, rechizitoriu  

in urma caruia a fost condamnat Gheorghe Tudor 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință ordinară 
 

  Având în vedere: 
• proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domneşti; 
• expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• raportul de specialitate al Compartimentului Juridic;  
• avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• prevederile art. 1349, art. 1357-1359 din Legea 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 in cuantum de 312821,4 lei  produs Bugetului Local al comunei 

Domnești prin faptele reținute în rechizitoriul întocmit de Ministerul Public Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel București în dosarul 1970/P/2010 în urma căruia a fost pronunțată sentința penală nr. 75/03.02.2012,  
rechizitoriu și sentința prin care s-a constatat existența faptelor penale, existența prejudiciului, legătura de 
cauzalitate între fapte și prejudiciu și persoana vinovată de săvârșirea faptei.     

     
Art. 2. Recuperarea prejudiciului se va face de la persoana responsabilă Gheorghe Tudor ce a săvârșit 

faptele penale ce au dus la crearea prejudiciului, folosindu-se de calitatea de ordonator principal de credite, 
fapte ce au condus la pronunțarea hotărârii judecătorești de condamnare a acestuia. 

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

domnul Boșcu Ninel Constantin.  
 

 
Președinte de ședință, 
         Luca Ion 
     

Contrasemnează, 
       Secretar 
   Zanfir Maria 

 
Nr. 47 
Adoptată în şedinţa ordinară din 29.07.2014 
Cu un nr de 14 voturi 
Din nr. total de 14 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri  
 
 
 


