ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA MIHALŢ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 19/2020
privind plata sumei de 6.208 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită,
dosar execuțional 1622/2019

Consiliul local al Comunei Mihalț, judeţul Alba, întrunit în ședința extraordinară cu
convocare de îndată din data de 27 februarie 2020, ședință publică;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 1198/2020, inițiat de primarul
comunei Mihalț, cu privire la plata sumei de 6.208 lei, reprezentând cheltuieli de executare,
dosar execuțional nr.1622/2019;
- Raportul de specialitate nr. 1200/2020, întocmit de către secretarul comunei Mihalț şi raportul
de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Mihalț;
- posibilitatea popririi conturilor de Trezorerie ale Primăriei comunei Mihalț, în condiţiile Legii
nr.110/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr.4/2011;
- Somația emisă de Biroul Executorului Judecătoresc Baba Teodor Nicolae în dosar execuțional
nr. 1622/2019, deschis ca urmare a cererii de executare silită formulată de creditoarea Parohia
Greco Catolică Cistei, în baza titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr.178/2019
pronunțată de Judecătoria Blaj.
- încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 2/2020;
Potrivit prevederilor
- art. 2 pct.9 din Legea nr. 273/2006, legea finanțelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 622 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă – Legea nr.134/2010, republicată;
- art. 22, art. 163 alin.(1) şi alin.(9) din Codul de procedură fiscală – Legea nr. 207/2015, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1, art. 2 şi art.4 din O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor
publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b, art.109 alin.(4), art. 139 şi art. 196 alin.(1) lit.a)
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE
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Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 6.208 lei din bugetul local al comunei Mihalț,
reprezentând cheltuieli de executare silită şi plata acesteia în contul de consemnări al
executorului judecătoresc BEJ Baba Teodor Nicolae, dosar execuțional 1622/2019.
Art.2. Biroul buget finanțe, impozite şi taxe, contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Mihalț va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare,
conform prevederilor Legii nr. 554/2004 la instanța de contencios administrativ.
Art.4. Hotărârea se comunică: primarului comunei Mihalț, Biroului buget finanțe, impozite
şi taxe, contabilitate, Instituției Prefectului - Judeţul Alba.
Mihalț la 27 februarie 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 62% din
numărul consilierilor în funcție (100% din numărul consilierilor prezenți).

Președinte de ședință,
Consilier Dorin Breazu

Contrasemnează secretar,
Mariana Salcău
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