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HOTĂRÂRE 
privind suportarea din bugetul propriu al Consiliului judeţean Alba, 

trecerea pe cheltuieli şi plata către S.C. MOVA S.R.L. Alba Iulia 
a contravalorii lucrărilor de asfaltare efectuate pe DJ 142K 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 noiembrie 2008; 
Luând în dezbatere: 

-  Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul propriu al 
Consiliului judeţean Alba, trecerea pe cheltuieli şi plata către S.C. MOVA S.R.L. Alba Iulia a 
contravalorii lucrărilor de asfaltare efectuate pe DJ 142K; 
-   Raportul de specialitate comun al Direcţiei juridică şi cancelarie şi al Direcţiei de 
dezvoltare şi bugete nr.15366/07.11.2008. 
 Văzând: 
-    Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi cooperare interinstituţională 
-  Decizia comercială nr.24/A/2008 a Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia Comercială 
pronunţată în dosar nr.3204/176/2006 definitivă, rămasă irevocabilă prin Decizia comercială 
nr.3153/30.10.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Comercială; 
 Având în vedere: 
-   Ordonanţa Guvernului României nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Art.91 – (1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 
     În temeiul art.97 – (1) şi art.115 – (1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 Se aprobă suportarea din bugetul propriu al Consiliului judeţean Alba, trecerea 
pe cheltuieli şi plata către S.C. MOVA S.R.L. Alba Iulia a sumei de 176.360,26 lei 
reprezentând contravaloarea lucrărilor de asfaltare efectuate pe DJ 142K în sumă de 169.901 
lei, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie şi a cheltuielilor de judecată în sumă de 6459.26 
lei, în baza Deciziei comerciale nr.24/A/2008 a Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia Comercială, 
pronunţată în dosar nr.3204/176/2006, definitivă, rămasă irevocabilă prin Decizia comercială 
nr.3153/30.10.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Comercială; 

Art.2 Direcţia de dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
Direcţiei juridică şi cancelarie; 
Direcţiei de dezvoltare şi bugete. 
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