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H O T Ă R Â R E A   nr.  60/ 2020 

privind  anularea obligațiilor bugetare datorate de debitori, persoane juridice, radiați din 

registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidența contabilă  

 

 

 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 61/19.05.2020, referatul de aprobare al primarului 

oraşului Geoagiu nr.  62/19.05.2020 prin care se propune anularea obligațiilor bugetare datorate de 

debitori, persoane juridice, radiați din registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din 

evidența  contabilă, precum și a debitorului față de care instanța a constatat că nu datorează suma 

înregistrată ca obligație bugetară provenită din prejudiciu; raportul de specialitate al Compartimentului 

Juridic și Executări Silite nr. 62/19.05.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

ale consiliului local nr. 3847/28.05.2020, nr. 3858/28.05.2020 și nr. 3869/28.05.2020; 

Reţinând Deciziile Camerei de Conturi Hunedoara nr. 47/14.09.2015 și nr. 95/20.09.2017  prin care 

s-a dispus stabilirea exactă a prejudiciului creat bugetului local prin decontarea  nelegală a unor 

cheltuieli și luarea măsurilor necesare pentru recuperarea acestuia;  

În conformitate cu prevederile  art. 266 alin. (4) și alin. (8) lit. ”a” din Legea nr.  207/2015    privind   

Codul   de procedura   fiscală,  cu modificarile   si completarile    ulterioare, art. 1635 din Legea nr. 

287/2009 privind Noul Cod Civil și art. 430 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă ; 

 În baza prevederilor art. 129 alin (2) lit “b”, alin. (4) lit. “c”, art. 139 alin. (3) lit. “c”  si ale art. 

196 alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. (1)  Se anulează obligațiile bugetare datorate de debitorii, persoane juridice, radiați din 

Registrul Comerțului pentru care nu s-a atras răspunderea altor persoane,  după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumire debitor Cod fiscal Data radiere 

ORC 

Debit – lei 

1 SC DUALEX EVAL SRL 30927190 11.07.2016 120.000,00 

2 SC  WESTON RIGIS  SRL RO 29292710 17.04.2019   46.362,47  

Art. 2.    Se aprobă scăderea din evidența contabilă a societăților comerciale radiate din Registrul 

Comerțului, identificate la art. 1. 

 

Art.  3.  Se aprobă anularea obligațiilor bugetare datorate de debitorul SC AV CONSTRUCT 

SRL, CUI 5599521, în cuantum de 129.269,15 lei,ca fiind nedatorate și scăderea din evidența contabilă,  

întrucât prin Sentința civilă nr. 569/22.11.2018, pronunțată de Judecătoria Orăștie, în dosar nr. 

1515/272/217, s-a respins acțiunea UAT Orasul Geoagiu, reținându-se excepția autorității de lucru 

judecat, în sensul că prin Sentințele civile nr. 504/2014 și nr. 466/2015 s-au admis acțiunile civile 

introduse de SC AV Construct SRL și a fost obligat UAT Orașul Geoagiu să îi plătească sumele 

reprezentând onorariu pentru serviciile prestate conform contractelor nr. 5948/02.11.2012, nr. 

6331/19.11.2012, nr. 5230/01.10.2012, pentru servicii de supraveghere a șantierului și contractul nr. 

4697/03.09.2012  pentru servicii de asistență tehnică și consultanță tehnică privind elaborarea și 

urmărirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările publice, în cuantum de 129.269,15 lei. S-a 

atras răspunderea funcționarilor cu privire la care s-a considerat că s-au făcut vinovați de producerea 

prejudiciului, fiind emisă Dispoziția de imputare nr. 130/2019, însă acest act administrativ a fost anulat 

prin Sentința nr. 994/CA/2019 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr. 1001/97/2019. 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU  
 

 
 

 

Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.  5.  Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu,   Compartimentului Contabilitate.  

 

 

Geoagiu, 29.05.2020  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                           Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

 

 
 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 


