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 H O T Ă R Â R E A   nr.  52 / 2021 

privind  anularea obligațiilor bugetare și scăderea din evidența contabilă a debitorului 

Composesoratul Bozeș, asociație radiată din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa 

Judecătoriei Orăștie  

 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 57/14.05.2021, referatul de aprobare al primarului 

oraşului Geoagiu nr.  56/14.05.2021 prin care se propune anularea obligațiilor bugetare și scăderea din 

evidența contabilă a debitorului Composesoratul Bozeș, asociație radiată din Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Orăștie, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, 

Executări Silite nr. 53/14.05.2021, avizele comisiilor de specialitate nr. 148/24.05.2021, nr. 

164/24.05.2021, nr. 181/24.05.2021; 

Reţinând Decizia Camerei de Conturi Hunedoara nr. 95/20.09.2017  prin care s-a dispus  

înregistrarea, urmărirea și încasarea creanțelor bugetului local reprezentând impozit pe teren aferent 

terenului aflat in proprietatea Composesoratului Bozeș;  

Văzând Încheierea civilă nr. 1317/09.12.2020 pronunțată de Judecătoria Orăștie în dosar nr. 

1847/272/2016 privind închiderea procedurii de lichidare și radierea Composesoratului Bozeș din 

Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Orăștie, precum și Procesul - Verbal de 

predare și preluare în proprietatea publică a orașului Geoagiu a terenului cu vegetație forestieră in 

suprafață de 152,87 ha pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate formei asociative – 

Composesoratul Bozeș ;   

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

Codul   de procedura   fiscală,  cu modificările  și completările    ulterioare,  

 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.  Se anulează obligațiile bugetare, în cuantum de 34.344 lei, datorate de debitorul 

Composesoratul Bozeș, CIF 2810553, cu sediul în Bozeș, nr. 107, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara, 

persoană juridică radiată prin Încheierea civilă nr. 1317/09.12.2020 pronunțată de Judecătoria Orăștie în 

dosar nr. 1847/272/2016 privind închiderea procedurii  de lichidare și radierea Composesoratului Bozeș 

din Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Orăștie. 

Art. 2.    Se aprobă scăderea din evidența contabilă a debitorului Composesoratul Bozeș, CIF 

2810553, cu sediul în Bozeș, nr. 107, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara. 

Art.  3.  Se  ia act de preluarea în domeniul public al orașului Geoagiu a terenului cu vegetație 

forestieră in suprafață de 152,87 ha pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate formei asociative – 

Composesoratul Bozeș, bun imobil care a constituit patrimoniul persoanei juridice radiate. 

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

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

Art.  5.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituției Prefectului jud. Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu,   Compartimentului Contabilitate.  
Geoagiu, 27.05.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                                             Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                                                 Secretar General 

                                                                                                                                          jr. Cimpoeşu Maria 

 

 
 

Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 


