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 HOTĂRÂREA NR. 72/2019 

privind împuternicirea unui avocat în vederea promovării şi reprezentării 

intereselor Comunei Ozun în trei acţiuni civile  

 

Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna, 

Întrunit în şedinţa extraordinară în data de 28 august 2019, 

Având în vedere raportul de aprobare 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 O.U.G. 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 art. 129 alin. (14),  respectiv art. 139 şi art. 196, alin. (1), lit. “a” din Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

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

Comunei Ozun în ce urmează a fi pornit de U.A.T. Ozun împotriva  S.C. Anderssen S.R.L.- 

Iași pentru nerespectarea clauzelor contractuale art. 10.1 din Contractul de prestări servicii nr. 

1247/27.10.2016, înregistrat la Primăria comunei Ozun cu nr. 9659/27.10.2016. 

 Art. 2 Se aprobă împuternicirea unui avocat de a promova şi de a reprezenta interesele 

Comunei Ozun în cauza civilă, ce se va naște în urma contestației nr. 824/2019 formulate de 

RCS & RDS S.A., înregistrate la Primăria comunei Ozun cu nr. 7382/25.07.2019.  
Art. 3 Se aprobă împuternicirea unui avocat de a promova şi de a reprezenta interesele 

Comunei Ozun în cauza civilă, ce se va naște în urma plângerii prealabile formulate de 

Telekom România Mobile Communications SA prin Biroul de Avocatură S.C.A. Dobre, Tulei 

& Asociații   înregistrată la Primăria Comunei Ozun cu nr. 8520/08.08.2019.  
  Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri si cu alegerea avocatului se 

însărcinează Primarul comunei Ozun, dr. Raduly Istvan. 
 

Ozun, la 28 august 2019. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Szabó Anna Mária 
 

 
 

Contrasemnează: 

secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecília 

 
 
 
Difuzare: 

 1 ex. la dosar cu hotărâri 
 1 ex. Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe 
 1 ex. Primar 
 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 
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