ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind aprobarea propunerilor pentru stingerea creanţelor
fiscale a debitorului Societatea Comercială "Metaplast" S.A
Buzău prin darea în plată a unor bunuri imobile
în proprietatea publică a municipiului Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, Judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară, având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 52/CLM/2015 prin care se propune aprobarea propunerilor pentru stingerea
creanţelor fiscale a debitorului Societatea Comercială " Metaplast " S.A Buzău
prin darea în plată a unor imobile în proprietatea publică a municipiului Buzău;
- raportul Direcţiei Economice, auditul Compartimentului Audit Public
Intern, precum şi avizul Comisiei patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- decizia nr. 4.053/25.02.2015 a Comisiei de analiză a cererilor debitorilor
de trecere în proprietatea publică a municipiului a unor bunuri imobile prin dare
în plată, constituită conform Dispoziţiei nr. 90 din 22 martie 2013 emisă de
Primarul Municipiului Buzău;
- prevederile art. 863 din Codul civil;
- prevederile art. 3 alin.(1) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- prevederile capitolului XII referitoare la darea în plată din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art.36 alin. 1 si alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 3, şi art. 115 alin. 1, lit.
b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.- Se aprobă stingerea parţială a creanţelor fiscale în sumă de
338.682 lei din creanţele fiscale evidenţiate în sumă totală de 465.608 lei ale
debitorului Societatea Comercială " Metaplast " S.A. Buzău, aflat în faliment în
Dosarul nr. 4416/114/2009 existent pe rolul Tribunalului Buzău, prin darea în
plată către proprietatea publică a municipiului Buzău a următoarelor bunuri
imobile:
a) teren intravilan în suprafaţă de 700,00 m.p., situat în municipiul Buzău,
str. Aleea Industriilor nr. 5, cu numărul cadastral 309/4 în valoare de 14. 000
euro;

b) teren intravilan în suprafaţă de 557,00 m.p., cu numărul cadastral
63.007 si construcţia “Atelier şcoală” cu suprafaţa de 244,00 m.p. cu numărul
cadastral 63.007 – C1, situate în municipiul Buzău, str. Aleea Industriilor nr. 5,
precum şi cotele indivize aferente din căile de acces comune, după cum
urmează:
- cota indiviză de 1,16% din suprafaţa de 2,62 m.p., reprezentând cale
acces Aleea Industriilor, având numărul cadastral 63.955;
- cota indiviză de 1,16% din suprafaţa de 0,39 m.p., reprezentând pasaj
trecere spre poarta proprietăţii, având numărul cadastral 63.003;
- cota indiviză de 1,16% din suprafaţa de 5,77 m.p., reprezentând cale
acces la Atelier şcoală, având numărul cadastral 63.004.
Bunurile imobile prevăzute la prezentul alineat au valoarea de 45.954
euro.
c) teren intravilan în suprafaţă de 789,00 m.p., situat în municipiul Buzău,
str. Aleea Industriilor nr. 5, cu numărul cadastral 63.956, împreună cu cotele
indivize aferente din căile de acces, în valoare de 15.780 euro.
Valoarea totală a bunurilor imobile prevăzute în prezentul articol este
de 75.734 euro.
Diferenţa creanţei nestinsă în sumă de 126.926 lei evidenţiată urmează a
fi recuperată conform procedurilor legale.
Art. 2. – Se aprobă valoarea imobilelor prevăzute la art. 1 la suma de
75.734 euro, stabilită prin Decizia nr. 4053/25.02.2015 a Comisiei de analiză a
cererilor debitorilor de trecere în proprietatea publică a municipiului a unor
bunuri imobile prin dare în plată, constituită conform Dispoziţiei nr. 90 din 22
martie 2013 emisă de Primarul Municipiului Buzău.
Art. 3 - Se împuterniceşte Primarul municipiului Buzău pentru semnarea
documentelor privind transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor
supuse procedurii de dare în plată de la debitorul Societatea Comercială "
Metaplast " S.A Buzău către Municipiului Buzău, conform procedurilor legale.
Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice
şi Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Dunel
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 26 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi
pentru, 1 abţineri şi -voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri
prezenţi la şedinţă.

