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din 18.04.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.61 

privind aprobarea cesiunii  creanței comunei Bod, deținuta de debitoarea ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, 

preluarea acesteia de către societatea BEST ACHIZITII S.R.L.  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.14406/08.04.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referat de aprobare nr.14408/08.04.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.14407/08.04.2022., întocmit de Elena NEGURĂ – Consilier Compartimentul 

Taxe și Impozite, Birou Economic; 

▪ Adresa nr.14266/07.04.2022 primită de la societatea Best Achizitii SRL, prin care societatea solicită 

cumpărarea creanței Comunei Bod, înscrisa în Tabelul definitiv al creanțelor deținute împotriva 

debitoarei ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, în dosarul nr.4232/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului 

Brașov, în suma de 658.306 lei, constând din înscrisurile constatatoare ale creanței bugetare înscrise 

la masa credală în tabelul definitiv al creanțelor în suma de 183.099 lei conform deciziilor de impunere 

emise pentru societatea ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, precum și creanța bugetară curenta în suma 

de 475.207 lei, înscrisa în tabelul suplimentar al creanțelor; 

▪ Adresa nr.11156/24.03.2022 înregistrată la registratura primăriei Bod cu nr. 13975/04.04.2022 primită 

de la lichidatorul judiciar CENȚU SPRL, al S.C. ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL în faliment, privind acordul 

acestuia asupra cesionarii creanței către  societatea BEST ACHIZITII S.R.L 

▪ Adresa nr.14378/08.04.2022 primită de la societatea Best Achizitii SRL privind propunerea de preluare 

a creanței comunei Bod in suma de 658.306 lei în 12 transe lunare a câte 54.858,84 lei, prima tranșa 

urmând a fi plătita în termen de maxim 5 zile de la data autentificării contractului de cesiune a creanței 

la notar 

▪  Prevederile art. 264^1 privind cesiunea creanţelor bugetare din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței, cu modificările și completările ulterioare 

▪ Prevederile art. 1566 din Codul civil privind cesiunea creantei; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local Bod aprobă cesiunea  creanței comunei Bod, deținută de debitoarea ANTREPRIZA ZAHAR 

BOD SRL în cuantum de 658.306 lei aferente perioadei 2019-2021 și  preluarea acesteia de către societatea 

BEST ACHIZITII S.R.L. 

ART.2 Consiliul Local Bod aprobă modelul de contract de cesiune creanță, conform ANEXEI, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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ART.3 Se împuternicește Viceprimarul comunei Bod, dl. Pleșea Bogdan-Florian, să semneze contractul de 

cesiune și toate  documentele necesare aferente acestuia. 

ART.4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod, prin aparatul de specialitate. 

 

                                                                                                                                        Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru  din totalul de 14 consilieri prezenți. 


