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NR. 4520/18.10.2021 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea plăţii cheltuielilor de judecată în Dosarul civil nr. 852/305/2018 al Judecătoriei Sf. 

Gheorghe pentru reclamanţii Konya Zoltan şi Konya Arpad 

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanţii Konya Zoltăn şi Konya Ărpăd solicită, în 
contradictoriu cu Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Reci, Primarul comunei Reci şi Comisia Judeţeană Covasna pentru stabilitrea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor obligarea Comisiei Locale de fond funciar, reconstituirea dreptului de proprietate al 
autorilor Raduly Janos şi Raduly Ilona născ.Koreh asupra suprafeţei de 7 ha pădure înscrisă în c.f.. 
nr.23402 Reci (nr. cf.vechi 309 Saciova) sub nr. ord. A+l, sub nr. top 1025, 1026, 1027, obligarea 
intimaţilor corespunzător cu atribuţiile fiecăruia la punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate 
cu privire la suprafaţa solicitată sub sancţiunea unor penalităţi de 1 OOO Ron/zi de întârziere şi obligarea 
pârâţilor,î n solidar, la suporta rea cheltuielilor de judecată ocazionate. 

Prin Sentinţa civilă nr.17572020 Judecătoria Sft. Gheorghe a admis în parte acţiunea petenţilor 
Konya Ărpăd şi Konya Zoltăn şi a obligat Comisia Locală de Fond funciar la reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra suprafeţei de 3,33 ha pădure şi emiterea Titlului de proprietate, respectiv a obligat 
Comisia Locală de fond funciar la plată către reclamantă a sumei de 775 lei, reprezentând cheltuileli 
de judecată. 

Potrivit prevederilor art. 622 din Codul de procedură civilă, obligaţia stabilită prin hotărârea unei 
instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. 

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin 
executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispoziţiilor prezentei 
cărţi , dacă prin lege specială nu se prevede altfel iar potrivit prevederilor art.109 alin. 4 din Codul 
administrativ, modificată şi completată, cheltuielile de judecată, sau după caz, despăgubirile stabilite 
pe baza hotărârilor judecătoreşti definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al UAT. 
Cheltuielile de judecată cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local. 

Menţinăm că actele procedurale au fost efectuate fără implicarea unui avocat, astfel nu au fost 
cauzate plăţii din buget cu această destinaţie. 

În vederea evitării unor costuri suplimentare constând dintr o eventuală executare silită, propun 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre, în forma iniţiată. 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea plăţii cheltuielilor de judecată în Dosarul civil nr. 852/305/2018 al Judecătoriei Sf. 
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Gheorghe pentru reclamanţii Konya Zoltan şi Konya Arpad 

Consiliul local al comunei Reci, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 octombrie 2021, 
analizând Proiectul de hotărâre împreună cu Referatul de aprobare al Primarului comunei Reci 

privind aprobarea plăţii cheltuielilor de judecată în Dosarul civil nr. 852/305/2018 al Judecătoriei Sf. 
Gheorghe pentru reclamanţii Konya Zoltan şi Konya Arpad 

A vând în vedere raportul compartimentului de specialitate şi avizul comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local 

Văzând Sentinţa civilă nr.1757/2020 al Judecătoriei Sft. Gheorghe, rămasă definitivă, depusă de 
către dl. Konya Arpad la Primăria comunei Reci. 

în baza art.109 alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi 

completată, a art. 622 alin (1) din Codul de Procedură civilă şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,ş 

în temeiul art.129 alin.(14) şi art.196 alin.(l) lit."a" din Ordonanţa de urgenţă a Guvmului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRÂŞTE 

Art.1. Se aprobă plata sumei de 775 lei, repezentând cheltuieli de judecată în baza Sentinţei civile 
nr.1757/2020 al Judecătoriei Sft. Gheorghe, rămasă definitivă si irevocabilă, pentru reclamanţii Konya 
Arpad şi Konya Zoltan. ' 

Art.2: Cu aducerea la îndeplninire a prezentei se însărcinează Compartimentul financiar 
contabil, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

Iniţiator 

Primar 
Dombora Lehel-Lajos 

Avizat pentru legalitate 

Data .. Jl :\ ~-.· .. b .~-~} 
Secretar ganaN ~ ei 
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NR. 4522/18.10.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea plăţii cheltuielilor de judecată în Dosarul civil nr. 852/305/2018 al Judecătoriei Sf. 

Gheorghe pentru reclamanţii Konya Zoltan şi Konya Arpad 

Analizănd raportul de specialitate împreună cu proiectul de hotarare privitoare la aprobarea 
plăţii privind aprobarea plăţii cheltuielilor de judecată în Dosarul civil nr. 85/305/20128 al Judecătoriei 
Sft. Gheorghe pentru reclamanţii Konya Zoltan şi Konya Arpad, iniţiat de dl. primar am constatat că 
sunt îndeplinite cerinţele legale şi că au fost respectate reglementările in vigoare. 

Potrivit prevederilor art. 622 din Codul de procedură civilă, obligaţia stabilită prin hotărârea 
unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. 

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin 
executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispoziţiilor prezentei 
cărţi, dacă prin lege specială nu se prevede altfel iar potrivit prevederilor art.109 alin. 4 din Codul 
administrativ, modificată şi completată, cheltuielile de judecată, sau după caz, despăgubirile stabilite 
pe baza hotărârilor judecătoreşti definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al UAT. 
Cheltuielile de judecată cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local. 

În vederea evitării unor costuri suplimentare constând dintr-o eventuală executare silită, , in 
conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată, 
susţin adoptarea proiectului de hotărâre privitoare la aprobarea plăţii cheltuielilor de judecată în 
Dosarul civil nr. 852/305/2018 al Judecătoriei Sft. Gheorghe pentru reclamanţii Konya Zoltan şi Konya 
Arpad, în forma concepută de iniţiator. 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
NEMETH Timea-Katalin 
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Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii publice si a 

drepturilor cetatenilor 
Nr.11~00 I ~1.)0, ~~1 

RAPORT DE A VIZARE 
privind aprobarea plăţii cheltuielilor de judecată În Dosarul civil nr. 852/305/2018 al Judecătoriei Sf. 

Gheorghe pentru reclamanţii Konya Zoltan şi Konya Arpad 

Comisia de specialitate, în cadrul şedinţei comisiei din data de 21 octombrie 2021 a analizat 
proiectul de hotărâre, privind aprobarea plăţii cheltuielilor de judecată în Dosarul civil nr. 852/305/2018 al 
Judecătoriei Sf. Gheorghe pentru reclamanţii Konya Zoltan şi Konya Arpad 
În urma analizării proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a constatat că, proiectul de hotărâre 
este întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, şi se respectă prevederile art. 622 din Codul de procedură civilă. 

Având în vedere că dezbaterea proiectului de hotărâre în şedinţa consiliului local este utilă şi 
oportună şi că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, în 
baza art.125 alin.(1) lit.a şi b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZĂ FAVORABIL 

Proiectul de hotărâre în forma iniţiată şi propune spre dezbatere şi aprobare consiliului local. 

PREŞEDINTE 

M6diK6rz, 



,,.--..._ 

ROMANIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
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Raport al comisiei de specialitate 
privind aprobarea plăţii cheltuielilor de judecată în Dosarul civil nr. 852/305/2018 al Judecătoriei Sf. 

Gheorghe pentru reclamanţii Konya Zoltan şi Konya Arpad 

Comisia noastră de specialitate analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, a 
constatat că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate în 
referatul de aprobare. 

Sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, şi se încadrează în prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ţinând cont de cele arătate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi 
propunem adoptarea hotărârii în forma eliberată. 


