
 

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA 

              

                                                                 HOTĂRÂRE 

 

privind contractarea serviciilor unui executor  judecatoresc in vederea recuperarii 

prejudiciului stabilit prin Decizia penala nr.231/25.02.2021 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referat de aprobare al primarului comunei Daia nr. 1945/09.04.2021; 

            - referatul de specialitate al al Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și 

Taxe locale   nr.1946/09.04.2021 

- avizul comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană 

- avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice; 

- sentinta penala nr.1622/15.07.2020, pronuntata de Judecatoria Giurgiu, in dosarul 

13074/236/2016, ramasa definitiva prin decizia penala nr.231/25.02.2021, pronuntata de 

Curtea de Apel Bucuresti; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;- prevederile art.I, alin.(2), lit.b din OUG nr. 26 din 6 iunie 2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 

de modificare şi completare a unor acte normative 

-prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată;  
 

 

În temeiul art. 139 alin. (1), şi 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 aproba contractarea serviciilor unui executor judecatoresc in vederea 

recuperarii prejudiciului  stabilit prin sentinta penala nr.1622/15.07.2020, pronuntata de 

Judecatoria Giurgiu, in dosarul 13074/236/2016, ramasa definitiva prin Decizia penala 

nr.231/25.02.2021, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti. 

              Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Daia sa semneze contractul de prestari 

servicii pentru recuperarea prejudiciului, cu respectarea prevederilor in materia achizitiilor 

publice conform prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice. 

             

            

            

 



Art.3. Suma necesară  pentru cheltuielile de  la art.1, se va suporta din  bugetul local de 

venituri si cheltuieli al comunei Daia, din capitolul  bugetar 51.02.01.03 – Autorităţi 

executive, alin. 20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare. 

         
        Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, Compartimentului 

Financiar-Contabil, Impozite și Taxe locale și va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija 

secretarului. 

                                   

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               Contrasemnează,                                          

     GHIDĂNAC FĂNEL                                                             Pentru SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                    PĂUN IOANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daia, 15.04.2021 

Nr.34 

           

 Adoptată cu 10 voturi pentru, __voturi împotrivă şi _abţineri din totalul de 10 consilieri prezenți 
 


