ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
H O T A RA R E A Nr. 38 /31.05.2011
Privind modificarea si completarea Hotararii nr. 28 adoptata de Consiliul Local al comunei Sohodol, in
sedinta publica ordinara din data de : 15.04.2011

CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,

Intrunit in sedinta ordinara in data de : 31 mai 2011, care a fost publica,
Luand in dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 2222/31.05.2011, initiator, d-ul
Corches Sorin – Constantin – Primar al comunei Sohodol,
- raportul nr. 2221 /31.05.2011, intocmit de compartimentul de specialitate,
Avand in vedere :
- adresa nr. 6330/2/G/SJ/2011 a Institutiei Prefectului - judetul Alba, prin care solicita reanalizarea hotararii nr.
28 adoptata de Consiliul Local al comunei Sohodol, in sedinta publica ordinara din data de : 15.04.2011, in sensul
angajarii unui aparator care sa reprezinte Consiliul Local in instanta, pentru fiecare cauza in parte, cu mentionarea
pozitiei acestuia,
- calitatea de parat a Consiliului Local al comunei Sohodol, jud. Alba, in dosar nr. 2481/203/2010, aflat pe rolul
instantei la Judecatoria Cimpeni,
- prevederile art. 1535 Cod civil potrivit carora « mandatul este special pentru o afacere, sau pentru oarecare
anume afaceri, ori este general pentru toate afacerile madatului »,
- prevederile art. 69 Cod procedura civila potrivit carora « recunoasterile privitoare la drepturile in judecata ,
renuntarile, cum si propunerile de tranzactie nu se pot face decat in temeiul unei procuri speciale « ,
- Art. 79^3 al ( 1 ) din Ordonanta nr. 35/2002 – privind Regulamentul de organizare si functionare a
consiliilor locale, actualizata, care prevede: „(1) Apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata se
face de persoanele angajate, potrivit art. 79^1, daca acestea au pregatirea profesionala corespunzatoare, sau de un aparator
ales, in masura in care asistenta juridica nu poate fi asigurata altfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local.”
- prevederile art. 35 al ( 1 ) din Legea nr. 215/ 2001 – Legea administratiei publice locale republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art. 45 al ( 1 ) din Legea nr. 215/2001- Legea administratiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta
H O T A R A R E:
Art. 1. Se modifica si se completeaza Art. 1. din Hotararea nr. 28/15.04.2011, care va avea
urmatorul cuprins :’’ Se aproba alegerea unui aparator care sa apere interesele Consiliului local
Sohodol, in calitate de parat in proces cu STAN PETRU – TRAIAN in calitate de reclamant ,
Dosar nr. 2481/203/2010 la Judecatoria Cimpeni’’.
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica :
D –lui Prefect al judetului Alba,
D-lui Primar al comunei Sohodol,
- Se va asigura publicitatea la sediul Primariei comunei Sohodol.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 9( noua) voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta
81,81% din numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor prezenti.

Sohodol, la 31 mai 2011.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Brezestean Vasile
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
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