
 

R O M Â N I A 
UDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

Nr. 20704 din 21.09.2021 
                                                                                 Proiect 

HOTARARE 

privind aprobarea efectuării plății sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată stabilite în baza unui titlu executoriu 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, 

înregistrată la nr. 20703 /21.09.2021;  

- Sentința civilă nr. 4653 / 06.10.2020 pronunțată de Tribunalul București – Secția 
a II-a de contencios administrativ și fiscal, definitivă prin Decizia nr. 1588 
/08.09.2021 a Curții de Apel București; 

În baza prevederilor art. 4 din O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de 
plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 453 din Codul de 
procedură civilă aprobat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modoficările și 
completările ulterioare;  
       În temeiul prevederilor art. 109, alin. (4), art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit.  a, art. 
136, alin. 10 si  art. 139, alin.3, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările ți completările ulteriare, 

HOTĂRĂŞTE 

             Art.1: Se ia act de Sentința civilă nr. 4653 / 06.10.2020 pronunțată de Tribunalul 
București – Secția a II-a de contencios administrativ și fiscal, definitivă prin Decizia nr. 
1588 /08.09.2021 a Curții de Apel București și se  aprobă efectuarea plății sumei de 2000 
lei reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza acestui titlu executoriu, în favoarea 

CN CF CFR S.A. București, prin Sucursala Regională CF Iași, cu sediul în municipiul 
Iași, str.Piața Gării, nr. 1, județul Iași. 

 Art.2: Primarul Municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
                  INIŢIATOR 
                     PRIMAR 
    prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                            Avizat 
                                                                                         Secretar general municipiu 
                                                                                               jr. Mihaela Busuioc 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

 PRIMAR                    
      Nr. 20703 / 21.09.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea efectuării plății sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată stabilite în baza unui titlu executoriu 

 
 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 40 / 30.04.2013 terenul 

în suprafață de 872 m.p. situat pe str. Dimitrie Leonida, f.n. a fost inventariat ca bun 

imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Fălticeni(poziția 1, anexa nr. 1). 

Împotriva acestei hotărâri s-a formulat contestație de către CN CF CFR S.A. 

București, prin Sucursala Regională CF Iași, cu sediul în municipiul Iași, str.Piața Gării, nr. 

1, județul Iași, , iar prin Sentința civilă nr. 4653 / 06.10.2020 pronunțată de Tribunalul 

București – Secția a II-a de contencios administrativ și fiscal, definitivă prin Decizia nr. 

1588 /08.09.2021 a Curții de Apel București s-a dispus anularea parțială a HCL nr. 

40/30.04.2021 ”în ceea ce privește completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin 

domeniului privat al Municipiului Fălticeni cu poziția 1, anexa 1 teren str.Dimitrie Leonida 

în suprafață măsurată de 530 m.p.”. 

            Potrivit Codului de procedură civilă ”partea care pierde procesul va fi obligată, la 

cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”. 

             Cheltuielile de judecată stabilite pe baza hotărârilor judecătoreşti definitive se 

suportă de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale. 

             Pentru a evita alte cheltuieli de executare silită și având în vedere că hotărârea 

instanței de judecată este definitivă, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea efectuării plății sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli de 

judecată stabilite în baza unui titlu executoriu. 

 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

prof. Gheorghe - Cătălin Coman 
 



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
SERVICIUL JURIDIC 

                                                   Nr. 20708 / 20.09.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plății sumei de 2000 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza unui titlu executoriu 

 
 
 Municipiul Fălticeni a fost obligat la plata sumei de 2000 lei reprezentând 

cheltuieli de judecată stabilite în baza unui titlu executoriu, respectiv Sentința civilă nr. 

4653 / 06.10.2020 pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a de contencios 

administrativ și fiscal, definitivă prin Decizia nr. 1588 /08.09.2021 a Curții de Apel 

București în favoarea CN CF CFR S.A. București, prin Sucursala Regională CF Iași, cu 

sediul în municipiul Iași, str.Piața Gării, nr. 1, județul Iași. 

 Plata sumei prevăzută în hotărârea judecătorească sus-menționată se 

face în baza prevederilor art. 253 C.pr.civ. potrivit cărora ”partea care pierde procesul va 

fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată” 

care se asigură din bugetul local, așa cum se prevede și în art. 109, alin. 4 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Pentru evitarea unor cheltuieli suplimentare care ar putea fi cauzate de 

recuperarea acestei sume pe calea executării silite, se impune achitarea cheltuielilor de 

judecată stabilite prin titlul executoriu. 

 
 

Comp.juridic, 
Consilier juridic Stoleru Costică 

 
 

 

 

 

 

 


