
R O M A N I A                                                    
JUDETUL GORJ
COMUNA DANESTI  
CONSILIUL LOCAL

                                            
      HOTĂRÎREA  NR.25

 Privind plata  cheltuieli de judecată  în conformitate cu  sentințele 
judecătorești

Consiliul Local al Comunei Danesti, Judetul Gorj,având în vedere ;
-Proiectul de hotărâre inițiat,
-Raportul de specialitate la proiectul inițiat,
 -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
-Prevederile dispozitivului sentințelor judecătorești 
-Referatul de aproare a proiectului
In temeiul art.139 alin.(1) și art. 166 alin.(2) lit.I din OUG  57/2019 privind 
codul administrativ
 

  H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1-.Se aprobă  plata  cheltuielilor de judecată către numitul 
Uscătescu Dan  în sumă de 4.886.84  lei stabilite în conformitate cu sentința 
civilă nr. 1210 /2020 , pronuanțată de Judecătoria Tg. Jiu  în dosarul  cu 
nr.19304/318/2018 al Judecătoriei Tg. Jiu ,sentință definitivă .

Art.2-.Se aprobă  plata  cheltuielilor de judecată către numitul 
Dobrițescu Valeriu în sumă de 500 lei stabilite în conformitate cu sentința 
civilă nr. 585 /2020 , pronuanțată de Judecătoria Tg. Jiu  în dosarul  cu 
nr.6182/318/2018 al Judecătoriei Tg. Jiu ,sentință definitivă .

Art.3-.Se aprobă  plata  cheltuielilor de judecată către numitul Paliță 
Dumitru în sumă de 500 lei stabilite în conformitate cu sentința civilă nr. 
4060/2019  , pronuanțată de Judecătoria Tg. Jiu  în dosarul  cu 
nr.2639/318/2019 al Judecătoriei Tg. Jiu ,sentință definitivă .

Art.4.Se aprobă  plata  cheltuielilor de judecată către numitul Filip 
Constantin în sumă de 1000 lei stabilite în conformitate cu deciza civilă 
nr1665/2018  , pronuanțată de Tribunalul Gorj  în dosarul  cu 
nr.19930/318/2017,decizie  definitivă .



Art.5-.Se aprobă  plata  cheltuielilor de judecată către numitul Pihoc 
Vasile  în sumă de 1856 lei și Rădulescu Oana- în sumă de  256 lei stabilite 
în conformitate cu sentințele  civilă  pronunțate în dosarele cu nr. 
10235/318/2019.

Art.6.Prevederile prezentei hotărârii vor fi duse la îndeplinire de 
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dănești.

Art.7. Secretarul comunei Dăneşti va asigura aducerea la cunoştiinţă 
publică a prevederilor hotărârii, o va comunica Primarului comunei Dăneşti, 
şi Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj.

   Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local 
Danesti din data de  21.04.2021  cu un numar de. 12 voturi pentru,-voturi 
contra si.1. abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în 
funcție.
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