
ROMÂNIA
       JUDEŢUL IAŞI

COMUNA CIOHORĂNI
    CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR.3
Din 31.01.2013

privind aprobarea desemnarii  unui avocat care să reprezinte interesele comunei
Ciohorăni,  în litigiile  cu S.C. Art Instal S.R.L. şi  S.C. Pivex  Platform S.R.L.

Consiliul Local al comunei Ciohorăni, judeţul Iaşi , intrunit in  şedinţa ordinară
din
31.01. 2013;

Având în vedere expunerea de motive inregistrată sub nr.355 din 28.12.2012 si
proiectul de hotarare initiat  de Primarul comunei Ciohorăni,  cu privire la  desemnarea
unui avocat care să reprezinte interesele comunei  Ciohorăni, în litigiile  cu S.C. Art
Instal S.R.L. şi  S.C. Pivex  Platform S.R.L. ;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul  aparatului de
specialitate al primarului inregistrat sub nr.22 din 07.01.2013;

Avand in  vedere prevederile  art.I  alin.2 din O.U.G. nr.26/2012  privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a unor acte normative;

Având în vedere prevederile art.67 din Codul de procedură civilă;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  avizul comisiei economico-financiare, agricultură, protecția
mediului și turism  inregistrat sub nr.29 din 21.01.2013;

Având în vedere avizul comisiei juridice și de disciplină, amenajarea teritoriului și
urbanism înregistrat sub nr.30 din 22.01.2013;

În conformitate cu prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice
locale nr.215/2001,  republicată, modificată si completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1  din Legea administrației publice locale
nr.215/2001,  republicată, modificată si completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă  desemnarea unui avocat care sa reprezinte interesele comunei
Ciohorăni, în litigiile cu  S.C. Art Instal S.R.L. şi  S.C. Pivex Platform S.R.L.

Art.2. Reprezentarea intereselor comunei se va face în fata instantelor de fond cât
si în căile de atac.

Art.3. Primarul comunei Ciohorăni   va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica   :
  Prefectului Judeţului Iaşi ;



 Primarului comunei  Ciohorăni;
  va fi adusă la cunoştinţă publică;
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