CONSILIUL LOCAL CENAD

HOTĂRÂREA NR.23
din 30.03.2020
privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță
cu cabinet individual de avocatură
care să reprezinte interesele U.A.T. Cenad , județul Timiș

Consiliul local Cenad;
Analizând:
• Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad, în calitate de
inițiator al proiectului;
• Raportul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș;
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad;
În temeiul prevederilor:
• art.1, alin.2 din O.U.G. nr.26 / 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte
administrative;
• art.109, art.129, alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019
privind Codul administrativ;
• art.7 din Legea nr.52 / 2003,privind transparenţa decizională în administraţia public
locală –republicată;
În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 privind
Codul administrativ;
HOTĂRÂSTE:
Art.1 - Se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță ,
încheiat cu Cabinet individual de Avocat Dan Muntean, a intereselor U.A.T. Cenad în Dosalul Nr.8727 /
30 / 2016 la Înalta Curte de Casație și Justiție- București ;
Art.2- Se împuternicește d-l avocat Dan Muntean să formuleze și să semneze cereri,
excepții,apărări și să exercite căile de atac până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei aflate
pe rolul instanțelor de judecată;
Art3. – Se aprobă plata onorariului de avocat la contractul de asistență juridică și reprezentare
în justiție este în sumă de 4.000 lei;
Art.4 -Prezenta hotârăre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judetul Timis-Directia controlul legalitatii actelor şi contencios
administrativ;
- Compartimentului contabilitate, taxe și impozite;
- Cabinet Individual de Avocat Dan Muntean;
- Se va afișa.
Președinte de ședință,
Stefanovici Vasa
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