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Nr. 19585 din 02.05.2022 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL nr.61/18.04.2022 privind aprobarea cesiunii creanței comunei Bod, deținuta de 

debitoarea ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, preluarea acesteia de către societatea BEST ACHIZITII SRL 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referat de aprobare nr.19587/02.05.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.19586/02.05.2022., întocmit de Elena NEGURĂ – Consilier Compartimentul 

Taxe și Impozite, Birou Economic; 

▪ Adresa nr.19283/28.04.2022 primită de la societatea Best Achizitii SRL, prin e-mail, prin care societatea 

ne comunică faptul ca in Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 6766/18.04.2022, s-a publicat Planul 

de distribuire si Raportul privind fondurile obținute din lichidare și încasarea de creante, în care este 

menționata și comuna Bod cu distribuirea unei sume de 373.715 lei, din total creanta de 658.306 lei, 

de asemenea ne comunică faptul, că acest Plan de distribuire între creditori a fost contestat de 

creditorul AJFP Brasov, motiv pentru care se impune suspendarea încheierii contractului de cesiune 

creanta cu subscrisa Best Achizitii SRL, pâna la solutionarea acestei contestatii de catre Tribunalul 

Brasov; 

▪ Adresa nr.10143/27.04.2022 înregistrată la Tribunalul Brasov de catre AJFP Brasov privind contestatia 

impotriva raportului privind fondurile obținute din lichidarea și încasarea de creante si planul de 

distribuire pentru debitorul ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL; 

▪ Adresa nr.20056 primită de la lichidator judiciar - Centu SPRL, prin e-mail, prin care ne comunica 

notificarea nr.362/09.05.2022 privind Planul de distribuire intre creditori (refacut urmare a contestatiei 

creditoarei AJFP Brasov) si raportul privind fondurile obtinute din lichidare si incasare de creante 

▪ 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; 

▪ 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 modificarea HCL nr.61/18.04.2022 privind aprobarea cesiunii creanței 

comunei Bod, deținuta de debitoarea ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, preluarea acesteia de către societatea 

BEST ACHIZITII SRL la art.1 după cum urmează: 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
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"ART.1 Consiliul Local Bod aprobă cesiunea  creanței comunei Bod, deținută de debitoarea 

ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL în cuantum de 396.515,00 lei  și  preluarea acesteia de către societatea 

BEST ACHIZITII S.R.L, sumă care nu face obiectul contestației făcute de către AJFP Brasov." 

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

parte integrantă din prezenta hotărâre." 

 

ART.2 Celelalte prevederi din HCL nr.61/18.04.2022 privind aprobarea cesiunii creanței comunei Bod, deținută 

de debitoarea ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, preluarea acesteia de către societatea BEST ACHIZITII SRL, rămân 

neschimbate. 

 

ART.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod, prin aparatul de specialitate. 

 
Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 


