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HOTĂRÂREA NR. 50 

privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță 

cu un cabinet de avocatură pentru apărarea intereselor Consiliului Local Oțeleni în cauza 

nr. 3309/99/2018 aflată pe rolul Tribunalului Iași 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 25.06.2018 la 

care participă un număr de12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, privind aprobarea încheierii unui contract 

de asistență juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocatură pentru apărarea 

intereselor Consiliului Local Oțeleni în cauza nr. 3309/99/2018 aflată pe rolul Tribunalului Iași; 

Având în vedere în cauza nr. 3309/99/2018 aflată pe rolul Tribunalului Iași, în care 

Consiliului Local Oțeleni este chemat în judecată;  

Având în vedere prevederile art. I, al. (2) lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele 

masuri de reducere a cheltuielilor publice si intararea disciplinei financiare si de modificare si 

completare a unor acte normative, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 7 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și  3 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în 

instanță cu un cabinet de avocatură pentru apărarea intereselor Consiliului Local Oțeleni în cauza 

nr. 3309/99/2018 aflată pe rolul Tribunalului Iași. 

ART.2 - Se împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, 

domnul Gherăescu Felician Mihai să semneze pentru și în numele  comunei Oțeleni, contractul 

de asistență juridică și împuternicirea avocațială. 
 ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT             Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),  

 Secretarul comunei  

Oțeleni, 25 iunie 2018            BENCHEA L. ROBERT 

 


