
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂRE

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.06.2015,

Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru
administratie  publica  locala,  juridica,  disciplina,  apararea  ordinii  publice,  respectarea
drepturilor si a libertatii cetatenilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş,

   Raportul nr.  16272/24.06.2015 al Serviciului Juridic si Relatii cu Publicul, 
   Vazand prevederile art.1, alin.2, lit.b din O.U.G. nr.26/2012, privind unele masuri de

reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare
a unor acte normative, 

  În temeiul art.  36, alin. (1) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă incheierea unor contracte de asistenta juridica cu Societatea Civila de
Avocati  Panduru  &  Panduru  in  vederea  promovarii  actiunilor  si  a  sustinerii  cauzelor  si
apararii  intereselor  Consiliului  Local  prin  Primar,  ale  municipiului  Caransebes  si  ale
Primarului  in  cauza privind  nulitatea  contractului  de  vanzare--cumparare  nr.9/112/1999  in
contradictoriu cu Cizmaru Ilie  in  toate  fazele  procesuale si  cu recuperarea cheltuielilor  de
judecata de la parat.
            Art.2. Se revoca  art.2. al HCL nr.219 din 18.07.2013.

Art.  3.  Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului
Caransebeş prin Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul.

Art.  4  . Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48,
alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş; 
- Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul;
- Directia Economica;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              L.S. Consilier, Strejariu Filip  Petru
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       A.B./V.D                                                                                                        Ana  Bratu
      Exp.7.


