ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
13.11.2015,
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,
Tinand cont de Raportul nr. 29160/09.11.2015 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 unui contract de asistenta juridica cu domnul avocat
Deaconescu David in vederea sustinerii cauzei si apararii intereselor Consiliului Local al
municipiului Caransebes, ale Primariei municipiului Caransebes prin Primar, ale Primarului
municipiului Caransebes si ale municipiului Caransebes prin Primar, avand ca obiect plangere
impotriva incheierii de CF si nulitate act in contradictoriu cu paratii SC Axio Mixing SRL,
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara caras-Severin, in toate fazele procesuale, cu
recuperarea integrala a tuturor cheltuielilor de judecata de la parati.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul.
Art.3. 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;
- Domnul Deaconescu David;
- Directia Economica;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Consilier Pop Ioan
CARANSEBEŞ
Data 13.11.2015
Nr............
A.B./V.D.
Exp.8.
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