ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 137
privind eșalonarea la plată a sumelor datorate UAT Orașul Ocna Mureș de către
debitoarea S.C. CEZIANA STAR SRL în baza Sentinței civile nr.205/2017 pronunţată în
Dosar nr.2160/175/2016 rămasă definitivă şi executorie

Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, întrunit în şedinţă etraordinară la data de 27.07.2017
ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.450/21.07.2017, de către primarul oraşului Ocna
Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere adresa societăţii S.C. CEZIANA STAR SRL nr.410/13.06.2017 şi
înregistrată la Primăria Orașului Ocna Mureş cu nr.9286/13.06.2017, referatul de specialitate
nr.11410/21.07.2017 al Direcției juridice şi raportul de specialitate nr. 11693/27.07.2017 înaintat de
către Serviciul impozite și taxe locale și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse la art.1270 și urm. din Noul cod civil,
art.3 alin.(2) din OG nr.13/2011 privind dobânda legală renumeratorie şi penalizatoare pentru
obligaţiile băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale în domeniul bancar,
Legea 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
Sentința civilă nr.205/2017 a Judecătoriei Aiud pronunțată în Dosar nr.2160/175/2016, rămasă
definitivă prin neapelare şi Fişa de calcul nr.11548/26.07.2017 a Serviciului Impozite, venituri şi taxe
locale;
În temeiul art.36, alin.(1) și alin.(9), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115, alin. (1) lit. b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă eșalonarea la plată a sumelor datorate UAT Orașul Ocna Mureș de către
debitoarea S.C. CEZIANA STAR SRL în baza Sentinței civile nr.205/2017, pronunțată în Dosar
nr.2160/175/2016, rămasă definitivă și executorie, respectiv suma de 26.413,93 lei datorată la data de
26.07.2017, plus dobânda legală calculată în continuare începând cu această dată şi până la data plăţii
efective;
Art. 2: Se aprobă încheierea Contractului de tranzacție în vederea eșalonării la plată a sumelor
datorate UAT Orașul Ocna Mureș de către debitoarea S.C. CEZIANA STAR SRL aprobată prin
art.1, conform modelului cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
Contractului de tranzacție se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Vințeler Silviu.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul impozite și taxe locale;
-Direcţia juridică;
- S.C. CEZIANA STAR SRL – loc. Baia de Arieş, str. 22 Decembrie, nr.32, jud Alba.
Ocna Mureş, 27.07.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA

GMA/GMA/EXP:7;ANEXE:1;

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICUŞOR
Notă: consilieri în funcţie:17; prezenţi:14 ; voturi pentru:14; voturi contra: ; abţineri:
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