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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea plăţii debitului către creditoarea CENTRAL-FAKTOR Z.R.T. şi renunţarea 

la judecată de către oraşul Valea lui Mihai în dos. Civil nr.11347/271/2014  
aflat pe rolul Judecătoriei Oradea 

 
 
 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere:  
- proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai şi 
raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate-finanţe din aparatul de 
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai,  

- cererea de executare silită formulată de CENTRAL-FAKTOR Z.R.T. cu 
sediul în Budapesta, în calitate de creditor cesionar, împotriva debitorului oraşul Valea 
lui Mihai, care face obiectul dosarului execuţional nr.451/2014 al Biroului Executorului 
judecătoresc Chizec Maria Victoria Silvia şi Încheierea nr.5041/2014 dată de 
Judecătoria Oradea în dos.nr.9343/271/2014, prin care s-a încuviinţat executarea silită 
împotriva bunurilor şi veniturilor urmăribile ale oraşului Valea lui Mihai, în temeiul 
titlului executoriu reprezentat de Sentinţa nr.910/CA/2010 pronunţată de Tribunalul 
Bihor în dos. nr. 2348/111/2010, Sentinţa nr. 1908/CA/2011 pronunţată de Tribunalul 
Bihor în dos. nr.10063/111/2010, rămasă definitivă prin Decizia nr.2246/CA/2012 – R 
pronunţată de Curtea de Apel Oradea în dosar nr.10063/111/2010-R, pentru recuperarea 
sumei de 246.843,24 lei – preţ rămas neachitat, a sumei de 627.155,92 lei – penalităţi de 
întârziere calculate până la data de 03 sept.2010, 1.063.452,91 lei – penalităţi de 
întârziere calculate de la data de 03 sept.2010 până la data de 15 febr.2013 şi a 
cheltuielilor de urmărire, din care s-a achitat suma de 959.845,91 lei,  

- prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2014,  nr. 356/ 2013, 
- prevederile  art.19 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza art.36 alin.(4) lit. a, art.45 alin.(1) şi (2) lit. a şi art. 115 alin.(1) lit. b
 

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli şi plata 
sumei de 1.560,91 mii lei, în maxim 6 luni, către CENTRAL FAKTOR Z.R.T. 
Budapesta, în baza Sentinţei nr.910/CA/2010 pronunţată de Tribunalul Bihor în dos. nr. 
2348/111/2010, Sentinţei nr. 1908/CA/2011 pronunţată de Tribunalul Bihor în dos. 
nr.10063/111/2010, rămasă definitivă prin Decizia nr.2246/CA/2012 – R pronunţată de 
Curtea de Apel Oradea în dosar nr.10063/111/2010-R, astfel: câte 261,00 mii lei pe 
lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2014. 

 
Art.2: Se aprobă cuprinderea şi achitarea din bugetul de venituri şi cheltuieli 

al oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2015, a sumei rămasă de achitat, astfel: câte 
259,305 mii lei în lunile ianuarie, februarie, martie 2015.  

 
Art.3: Modificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014, după 

cum urmează:                                                                      

  CHELTUIELI                          - mii lei -                                                                                                                                                             

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI 
EXTERNE 

 
1.750,00 

 
-20,00 

 
1.730,00 

- din care: -cheltuieli de capital  145,00 -20,00 125,00 

INVATAMANT 6.422,40 -250,00 6.172,40 

- din care: - cheltuieli de capital 347,00 -250,00 97,00 

CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 907,70 -140,00 767,70 

-din care :- cheltuieli de capital 140,00 -140,00 - 

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE  4.235,00 410,00 4.645,00 

- din care: 
              - bunuri și servicii 
               -transferuri între unități 
               -cheltuieli de capital  

 
1.209,00 

250,00 
2.351,00 

 
783,00 

-250,00 
-123,00 

 
1.992,00 

- 
2.228,00 

TOTAL CHELTUIELI 16.058,66 - 16.058,66 

Art.4: Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul  2014 la partea de venituri la suma de 
1.951,00 mii lei prin diminuarea cu suma de 250,00 mii lei şi la partea de cheltuieli la 
suma de 2.353,00 mii lei prin diminuarea cu suma de 250,00 mii lei, după cum urmează: 
  VENITURI                                                                                             - mii lei -                                                                                                                         

Denumire indicator Buget 
iniţial 

Influenţă Buget 
rectificat 

- Subvenții pentru instituții publice 1.044,50 -250,00 794,50 

TOTAL VENITURI 2.201,00 -250,00 1.951,00 

 
CHELTUIELI          - mii lei -                                                                                                                                                                                                                                                              

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE 943,50 -250,00 693,50 

- din care: -cheltuieli de capital  410,00 -250,00 160,00 

TOTAL CHELTUIELI 2.603,00 -250,00 2.353,00 
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Art.5: Se aprobă renunţarea la judecată de către oraşul Valea lui Mihai în 

calitate de contestator în dosarul nr.11347/271/2014, aflat pe rolul Judecătoriei Oradea 
având ca obiect contestaţie la executare, cu condiţia ridicării popririi şi încetarea 
procedurii de executare în dos. execuţional nr.451/2014, precum şi a încetării efectelor 
penalităţii de 1.152,17 lei/zi la data semnării acordului dintre părţi. 

 
Art.6: Se mandatează dl. Nyako Iozsef – primar al oraşului Valea lui Mihai să 

semneze Angajamentul de plată în numele oraşului Valea lui Mihai. 
 
Art.7:  Prezenta hotărâre se comunică cu:  
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 
- Primarul Oraşului Valea lui Mihai 
- Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului  

oraşului Valea lui Mihai 
- Judecătoria Oradea 
- la dosar. 
 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 
           Horváth Sándor-Krisztián                  SECRETAR,  

                                                                                        Todor Maria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.75 din 29 septembrie 2014   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 12 voturi PENTRU 
                            -   4  ABŢINERI* 

 
 
 
 
* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului 
Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.11/2012, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA” 


