ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 51 din 15.07.2016
privind acordarea unui mandat general primarului comunei Dochia,
jud.Neamţ în vederea reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în
faţa instanţelor judecătoreşti
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 15 iulie 2016,
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei
Dochia, dl. Păduraru Constantin privind acordarea unui mandat general primarului
comunei Dochia în vederea reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața
instanțelor judecătorești şi raportul de specialitate nr. 3869 din 08.07.2016, înaintat
de secretarul comunei Dochia.
Având în vedere avizul favorabil acordat de comisia de specialitate din cadrul
consiliului local al comunei Dochia;
În temeiul O.U.G. nr. 26/2012 privindunelemăsuri de reducere a
cheltuielilorpubliceşiîntărireadisciplineifinanciareşi de modificareşicompletare a
unoracte normative, cu modificărileșicompletărileulterioareși a Legii nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică locală, modificată;
În baza art. 21, art.36 alin.(1) şi art. 45 alin.(1), art.62 alin.(1), art.115
alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta,
HOTĂRĂRE:
Art.1. Se mandatează primarul comunei Dochia, jud.Neamţ, Păduraru Constantin
să reprezinte interesele Consiliului local al comunei Dochia în toate litigiile prezente
şi viitore, în care acesta este parte, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.
Art.2 În temeiul mandatului de reprezentare, primarul comunei Dochia, jud.Neamţ
va semna toate actele de procedura care vor fi emise în numele şi pe seama
Consiliului Local al comunei Dochia.
Art.3 Mandatul este dat pentru actele judecăţii, inclusiv formularea de cereri de
chemare în judecată, întâmpinări, căi de atac ordinare şi extraordinare, acte de
renunţare la judecată, tranzacţii, executare silită şi alte asemenea, precum şi
pentru formularea răspunsurilor în cadrul procedurii prealabile, reglementate de
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare. Art.4 Primarul comunei Dochia va împuternici la rândul său, o persoană
cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitatesau
un cabinet individual de avocatură, cu care va fi încheiat contract de asistență
juridică.
Art.5 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Dochia şi secretarul comunei Dochia.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.
Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

