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                                                                                        Proiect 

HOTARARE 

privind aprobarea efectuării plății sumei de 1500 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. 15272 /13.07.2021;  

- Sentința civilă nr. 383/19.12.2017 pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția 
civilă, definitivă prin Decizia nr. 683 /30.06.2021 a Curții de Apel Suceava; 

 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  ale art. 139, alin.3, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ți completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

             Art.1: Se aprobă efectuarea plății sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată stabilite în baza unui titlu executoriu, respectiv Sentința civilă nr. 
383/19.12.2017 pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția civilă, definitivă prin Decizia 
nr. 683 /30.06.2021 a Curții de Apel Suceava, în favoarea domnului IONESCU MIHĂIȚĂ 
EUGEN RADU, domiciliat în București, str. Pecineaga, nr. 3, bl. 28A, sc. 1, et. 4, ap. 16, 
sector 5. 
  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. 15272 / 13.07.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea efectuării plății sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată stabilite în baza unui titlu executoriu 

 
 Prin Dispozitia nr. 195/2001 s-a propus acordarea de despagubiri, in conditiile 
Legii nr. 10/2001, in favoarea domnului Mihaita Dumitru-Miluta-Aurel, motivat de faptul 

că suprafața de 800 m.p. teren din str. Republicii, nr. 9, ce a aparținut acestuia, a făcut 
obiectul naționalizării, iar în prezent este ocupată de construcții autorizate, fiind 
imposibilă restituirea în natură. 
     În temeiul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, cu modificarile si completarile ulterioare, mostenitorul  
notificatorului, respectiv domnul Ionescu-Mihaita Eugen-Radu, a solicitat returnarea 
dosarului de la A.N.R.P. Bucuresti la institutia noastra, in vederea acordarii de 
bunuri/servicii in compensare de catre Primaria municipiului Falticeni. 
 Potrivit adresei nr. RG/53720/30.08.2017 emise de Autoritatea Nationala pentru 
Restituirea Proprietatilor, persoanele indreptatite potrivit Legii nr. 10/2001 pot opta, in 
cazul in care este posibil, pentru unul din bunurile disponibile aflate pe lista afisata la 
sediul entitatii investite de lege, iar bunul trebuie sa fie de o valoare egala sau mai mica 
cu bunul imposibil de restituit in natura. 
 Întrucât vechiul amplasament din municipiul Fălticeni, str.Republicii, nr. 9, jud. 
Suceava, este ocupat de constructii autorizate si afectat de utilitati publice, fiind 
imposibilă restituirea în natură, au fost identificate mai multe suprafete de teren la nivelul 
municipiului Falticeni, acestea făcând obiectul unei oferte către domnul Ionescu Mihaita 

Eugen-Radu în vederea exprimarii optiunii acestuia. Nefiind acceptată oferta instituției 

noastre, d-l Ionescu Mihăiță Eugen Radu s-a adresat instanței de judecată(Dosar nr. 
1093/86/2019). 

              În favoarea contestatorului Ionescu Mihăiță Eugen Radu s-a dispus obligarea 
instituției noastre la plata sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecată conform 
Sentinței civile nr.  nr. 383/19.12.2017 pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția civilă, 

definitivă prin Decizia nr. 683 /30.06.2021 a Curții de Apel Suceava. 
            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 1500 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată stabilite în baza unui titlu executoriu. 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

prof. Gheorghe - Cătălin Coman 


