ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL ULMENI
HOTĂRÂRE
privind angajarea unui aparator ales pentru asigurarea asistentei juridice-consultanta si
reprezentare in fata instantelor de judecata pentru comuna Ulmeni si Consiliul Local
Ulmeni, in dosarul civil nr.1086/116/2017, aflat pe rolul Tribunalului Calarasi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI, JUDEŢUL CALARASI, întrunit in
şedinţa ordinara, astăzi, 28 Iulie 2017
Având in vedere:
- nota de fundamentare a domnului primar Gheorghe Uleia nr.3733/27.07.2017, cu
privire la angajarea unui aparator ales pentru asigurarea asistentei juridice-consultanta si
reprezentare in fata instantelor de judecata, pentru comuna Ulmeni si Consiliul Local
Ulmeni;
- raportul de avizare al Comisiei de agricultura, activitati economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protectia mediului si turism , inregistrat sub
nr.3739/28.07.2017;
- prevederile art. 3 alin.(1) din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003, lege privind transparenta decizionala in
administratia publica;
- prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza dispoziţiilor art. 36(1) si in temeiul dispozitilor art. 45 alin. (2) lit. a) si ale art. 115
alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1. Se mandateaza doamna Penciu Camelia Adriana-avocat in cadrul Cabinet de
avocat-Penciu Camelia Adriana,- Baroul Calarasi pentru a asigura asistenta juridicaconsultanta si reprezentare in fata instantelor de judecata a intereselor Comunei Ulmeni si
Consiliului Local Ulmeni, avand ca obiect anulare act administrativ , in dosarul civil
nr.1086/116/2017, aflat pe rolul Tribunalului Calarasi
Art.2. Se mandateaza domnul Uleia Gheorghe -Primar comuna Ulmeni pentru a negocia
onorariul doamnei avocat.
Art.3. Plata onorariului se asigura din bugetul local al comunei Ulmeni.
Art.4. Contractul de sistenta juridica si imputernicirea avocatiala se semneaza in numele
Comunei Ulmeni si a Consiliului Local Ulmeni .
Art.6. Primarul, secretarul si compartimentul financiar-contabil al primăriei vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre ;

Secretarul comunei va lua masuri afişare si de comunicare a prezentei hotărâri celor
interesaţi in termenul prevăzut de lege.
PREŞEDINTE DE SEDINTA,
Ion FLOREA
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CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Anisoara MANCIU
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