
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

   H O T Ă R Â R E A  nr.  64 / 2020 

 privind alocarea din bugetul local al orașului Geoagiu a sumei necesare pentru plata onorariului 

lichidatorului judiciar,  stabilit de instanța de judecată în dosarul nr. 1847/272/2016 privind lichidarea 

Composesoratului Bozeș 

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 63/19.05.2020, referatul de aprobare al primarului 

orașului Geoagiu nr. 64/19.05.2020  prin care se propune alocarea din bugetul local al orașului Geoagiu 

a sumei necesare pentru plata onorariului lichidatorului judiciar,  stabilit de instanța de judecată în 

dosarul nr. 1847/272/2016 privind lichidarea Composesoratului Bozeș, raportul de specialitate al 

Secretarului nr. 66/19.05.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

local nr. 3851/28.05.2020, nr. 3862/28.05.2020 și nr. 3873/28.05.2020; 

             Reținând: 

- Încheierea pronunțată de Judecătoria Orăștie, în camera de consiliu din data de 23.11.2016, în 

dosarul nr. 1847/272/2016, care a avut ca obiect dizolvarea persoanei juridice Composesoratul Bozeș, 

precum și încheierea pronunțată de Judecătoria Orăștie, la data de 22.05.2017,  în dosar nr. 

1847/272/2016, prin care a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar SCP Contaudit Insolvent 

SPRL, cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. P, sc. C, parter, județul Hunedoara și s-a stabilit un onorariu 

provizoriu în cuantum de 1000 + TVA/ lună 

- Adresa lichidatorului desemnat de instanță - SCP CONTAUDIT INSOLVENT SPRL nr. 

414/2020 

- dispozițiile art. 28 alin.(5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 

- dispozițiile  art. 60  - art. 72 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,  cu 

modificările şi completările ulterioare 

 În baza prevederilor art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. ”b” și ”c”, alin. (4), lit.”a”, si ale art. 139 alin. 

(3)  din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al orașului Geoagiu, cap. 51.02 – Autorități Publice 

și Acțiuni Externe,  a sumei de 21.420 lei (18.000 lei+TVA) pentru plata onorariului lichidatorului 

judiciar,  stabilit de instanța de judecată în dosarul nr. 1847/272/2016 privind lichidarea 

Composesoratului Bozeș. Acest onorariu privește întreaga activitate a lichidatorului de la data 

desemnării sale de către instanța de judecată până la emiterea actului constatator de îndeplinire a 

mandatului. 

Art. 2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

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

          Art. 3.   Prezenta hotarare se comunica : 

-    Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Compartimentului buget- financiar,  

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
Geoagiu, 29.05.2020  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                                           Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                                               Secretar General 

                                                                                                                                        jr. Cimpoeşu Maria 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


