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ROMÂNIA              Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ          Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                       Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL                       

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr.11716/10.12.2019. 

Privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată  
 

Consiliul local al comunei Crasna; 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare a primarului cu nr.11719/10.12.2019;  
- raportul compartimentului de specialitate cu nr.11723/10.12.2019; 
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local . 
-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
- prevederile Deciziei Civile nr.708/2019 pronunțată de Tribunalul Sălaj în dosarul 

nr.177/309/2018, rămasă definitivă și irevocabilă; 
- prevederile art.20 alin.(1) lit. j) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.109 alin.(4),  art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a)  și art.139 alin.(3) lit. 

a), art.196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

  În temeiul prevederilor art.196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 
Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Aprobă plata din bugetul local către doamna Szabo Clara a sumei de 1310 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată în fața primei instanțe și a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată 
în apel conform Deciziei Civile nr.708/2019 pronunțată de Tribunalul Sălaj în dosarul 
nr.177/309/2018, rămasă definitivă și irevocabilă. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei și 
compartimentul buget-contabilitate-resurse umane. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
 -Primarul comunei Crasna; 
 -Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
 -site: www.primariacrasna.ro; 
 -Dosarul ședinței 

                                                                INIŢIATOR, 
PRIMAR 

BOGYA MIKLÓS 
 

Voturi: pentru:............... 
împotrivă............ 
abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.11719/10.12.2019. 

 
REFERAT DE APROBARE 

Privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată  
 
 
 Având în vedere prevederile: 

- prevederile Deciziei Civile nr.708/2019 pronunțată de Tribunalul Sălaj în 
dosarul nr.177/309/2018, rămasă definitivă și irevocabilă; 

- prevederile art.20 alin.(1) lit. j) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

  Ținând  cont de prevederile art.109 alin (4) din OUG nr.57/2019 privind 
codul administrativ.,  care dispun astfel ” Cheltuielile de judecată sau, după 
caz, despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătoreşti definitive se 
suportă/se fac venit de la/la bugetul local al unităţii administrativ – teritoriale.”, 
propun plata din bugetul local, a sumei de 1310 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată în fața primei instanțe și a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată în apel conform Deciziei Civile nr.708/2019 pronunțată de Tribunalul 
Sălaj în dosarul nr.177/309/2018, rămasă definitivă și irevocabilă. 

În fața primei instanțe s-a stabilit prin Sentința civilă nr.329/2019 plata 
sumei de 2630 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei, 
sentință la care am depus apel în termen legal, care a fost soluționat prin 
Decizia Civilă nr.708/2019 și s-a stabilit plata sumei de 1310 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată în fața primei instanțe și a sumei de 500 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată în apel. 

  Propun aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat. 
 

 
PRIMAR, 

 
BOGYA MIKLÓS 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA           BOGYA MIKLOS 
Nr.11723/10.12.2019. 

 
RAPORT 

Privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată  
 
 
 

 În baza prevederilor art.109 alin (4) din OUG nr.57/2019 privind codul 

administrativ,  care dispun astfel ” Cheltuielile de judecată sau, după caz, 

despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătoreşti definitive se 

suportă/se fac venit de la/la bugetul local al unităţii administrativ – 

teritoriale”, propun aprobarea plății din bugetul local către doamna Szabo 

Clara a sumei de 1310 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în fața primei 

instanțe și a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel conform 

Deciziei Civile nr.708/2019 pronunțată de Tribunalul Sălaj în dosarul 

nr.177/309/2018, rămasă definitivă și irevocabilă. 

  Propun aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar. 

 
 

Compartiment buget-contabilitate-resurse umane 
Inspector, 

Nemeth Annamaria 
 

 
 


