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PROIECT   DE HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea sumelor necesare, plății drepturilor salariale stabilite prin Sentința Civilă nr. 

550/15.05.2018 din dosarul 3979/102/2017 transmisa de Tribunalul Mureș și  adresa prin care s-a 

comunicat Hotararea Civila 528/2018, respectiv , Decizia nr. 208/A din 10.12.2018 transmisă de 

Curtea de Apel Târgu Mureș, ce urmează a fi achitate în anul 2019, stabilite  în favoarea dnei. 

Csorvasi Ildiko, asistent medical comunitar 

 

 

Ormenisan Petru, Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

Avand în vedere: 

- Expunerea de motive nr.  502/18.03.2019, intocmita de primarul comunei Ormenisan 

Petru si Raportul de specialitate nr. 502/1/18.03.2019, prin care se propune spre  aprobare  Proiectul 

de hotarare  privind aprobarea sumelor necesare, plății drepturilor salariale stabilite prin Sentința 

Civilă nr. 550/15.05.2018 din dosarul 3979/102/2017 transmisa de Tribunalul Mureș și adresa prin 

care s-a comunicat Hotararea Civila 528/2018 respectiv, Decizia nr. 208/A din 10.12.2018 

transmisă de Curtea de Apel Târgu Mureș, stabilite  în favoarea dnei. Csorvasi Ildiko, asistent 

medical comunitar 
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

  În conformitate cu: 

  - prevederile art.7 alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

 - Art.6, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr.90 privind unele masuri fiscal-bugetare, 

modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

  - Sentința Civilă nr. 550/15.05.2018 din dosarul 3979/102/2017 transmisa de Tribunalul 

Mureș și adresa prin care s-a comunicat Hotararea Civila 528/2018 respectiv, Decizia nr. 208/A din 

10.12.2018 transmisă de Curtea de Apel Târgu Mureș 

  În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. a,  şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, legea 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă suportarea din bugetul local și plata sumei de 2066 lei reprezentând 5%, din 

valoarea titlului executoriu, prevazut prin Sentința Civilă nr. 550/15.05.2018 din dosarul 

3979/102/2017 transmisa de Tribunalul Mureș și adresa prin care s-a comunicat Hotararea Civila 

528/2018, respectiv, Decizia nr. 208/A din 10.12.2018, transmisă de Curtea de Apel Târgu Mureș, 

ce urmează a fi achitate în anul 2019, stabilite  în favoarea dnei. Csorvasi Ildiko, asistent medical 

comunitar 

 

 

 

  



Art.2.Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Cozma dl. 

Ormenișan Petru și Lițiu Ovidiu consilier asistent, comp. Financiar-contabil. 
 

   Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Mureş,  

- Primarului Comunei Cozma  

- Csorvasi Ildiko, asistent medical comunitar 

        -     Dosarul instituţiei 

           -    Se aduce la cunoştiinţa publică prin Afisare, site-ul Primariei,  

 

INITIATOR 

Primar 

Ormenisan Petru 
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   Nr. 502/1/18.03.2019 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea sumelor necesare și plata drepturilor salariale stabilite prin Sentința Civilă nr. 

550/15.05.2018 din dosarul 3979/102/2017 transmisa de Tribunalul Mureș și  adresa prin care s-a 

comunicat Hotararea Civila 528/2018, respectiv , Decizia nr. 208/A din 10.12.2018 transmisă de 

Curtea de Apel Târgu Mureș, ce urmează a fi achitate în anul 2019, stabilite  în favoarea dnei. 

Csorvasi Ildiko, asistent medical comunitar 
 

  
Având în vedere Sentința Civilă nr. 550/15.05.2018 din dosarul 3979/102/2017 transmisa de 

Tribunalul Mureș și  adresa prin care s-a comunicat Hotararea Civila 528/2018, respectiv , Decizia 

nr. 208/A din 10.12.2018 transmisă de Curtea de Apel Târgu Mureș. 

O.G. nr. 90 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte 

normative si prorogarea unor termene ,care prevede la  

 Art. 6. - (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor 

drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, 

devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, se va realiza astfel: 

   a)in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din 

valoarea titlului executoriu; 

   b)in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din 

valoarea titlului executoriu; 

   c)in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din 

valoarea titlului executoriu; 

   d)in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% 

din valoarea titlului executoriu; 

   e)in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% 

din valoarea titlului executoriu. 

   (2) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor 

prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2018, 

avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata 

esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale 

personalului din sectorul bugetar. 

   (3) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de 

drept. 

   (4) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza 

cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica. 

   (5) La sumele actualizate in conditiile alin. (4) se acorda dobanda legala remuneratorie, calculata 

de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas executorie. 

   (6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilita procedura de efectuare a platii 

titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1). 

 Luand in considerare cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare și 

plata sumei de 2066 lei reprezentând 5% din titlul executoriu amintit mai sus. 

 

PRIMAR, 

ORMENIŞAN PETRU 

 

  


