
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 8/2018
privind împuternicirea unui avocat în vederea promovării şi reprezentării 

intereselor Comunei Ozun într-o acțiune civilă 

Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 10 ianuarie 2018, 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Ozun, raportul

comisiei de specialitate, avizul favorabil al secretarului comunei,

În conformitate cu Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 21 alin. (3) din Legea nr. 215/2001,

al administraţiei publice locale, 

În baza art. I. alin. (2) lit.”b” din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a

cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte

normative, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din

Legea nr. 215/2001, al administraţiei publice locale, republicat,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1 –  Se  aprobă  împuternicirea  unui  avocat  de  a  promova  şi  de  a  reprezenta

interesele Comunei Ozun în acţiunea civilă ce se va intenta împotriva Centrului Județean

pentru  Protecția  Naturii,  Dezvoltare  Rurală  și  Salvamont,  aflat  în  subordinea  Consiliului

Județean Covasna, în vederea solicitării retragerii avizul lor nefavorabil nr. 358/22.12.2017. 

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri si cu alegerea avocatului se

însărcinează Secretarul comunei Ozun, dna Aczél Melinda Cecilia.

Ozun, la 10 ianuarie 2017.

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Barta János                                                

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília
 

Difuzare:
 1 ex. avocat ales prin secretar
 1 ex. Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe
 1 ex. Primar
 1 ex. Prefecturii jud. Covasna
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