ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 138/2017
privind împuternicirea unui avocat în vederea promovării şi reprezentării
intereselor Comunei Ozun în patru acţiuni civile
Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa extraordinară în data de 08 decembrie 2017,
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 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 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 litigiul ce urmează pornit de U.A.T. Ozun împotriva S.C. OMS
Kornyezetvedelmi KFT SRL în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera
de conturi Covasna prin Decizia nr. 25/2010.
Art. 2 – Se aprobă împuternicirea unui avocat de a promova şi de a reprezenta
interesele Comunei Ozun în litigiul ce urmează pornit de U.A.T. Ozun împotriva Posta
Romana în vederea rezilierii unui contract de concesiune.
Art. 3 – Se aprobă împuternicirea unui avocat de a promova şi de a reprezenta
interesele Comunei Ozun - Comisia Locală a Comunei Ozun pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor în acţiunea civilă intentată de numita Olariu Zenovia, la
Judecătoria Sfântu Gheorghe, nr. dosar 5888/305/2017.
Art. 4 – Se aprobă împuternicirea unui avocat de a promova şi de a reprezenta
interesele Comunei Ozun - Comisia Locală a Comunei Ozun pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor în acţiunea civilă intentată de numita Zaheu Maria Eva,
la Tribunalul Covasna, nr. dosar 1871/119/2017.
Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri si cu alegerea avocatului se
însărcinează Primarul comunei Ozun, dr. Raduly Istvan.
Ozun, la 8 decembrie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Lokodi Ana
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la dosar cu hotărâri
Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe
Primar
Prefecturii jud. Covasna

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA OZUN
PRIMAR
Nr. 11888/ 29.11.2017

Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 al administraţiei publice locale prevede următoarele:
(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate
juridică deplina şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului
de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la
unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg
din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea
sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
(2) În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de
preşedintele consiliului judeţean.
(3) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoana cu studii
superioare juridice de lungă durata din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al
consiliului judeţean, sau un avocat care sa reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale,
precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, în justiţie.
(4) Unitatea administrativ-teritorială are dreptul sa beneficieze de acoperirea cheltuielilor de
judecata stabilite în baza hotărârii instanţei de judecata, inclusiv în situaţia în care reprezentarea în
justiţie este asigurata de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al
consiliului judeţean.
(5) Despăgubirile primite de unităţile administrativ-teritoriale în urma hotărârilor pronunţate de
instanţele de judecata se constituie în venituri la bugetele locale. Despăgubirile pe care trebuie sa le
plătească unitatea administrativ-teritorială în urma hotărârilor pronunţate de instanța de judecata şi
rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local.
Ţinând cont de faptul că Primăria comunei Ozun nu beneficiază în prezent de un consilier
juridic, propunem alegerea unui avocat care să reprezinte interesele Comunei Ozun în acţiunile civile
ale căror complexitate necesită acest lucru, și ale căror rezultat final poate aduce foloase consistente
domeniului public și privat ale comunei Ozun.
Cu respect,

Primar,

Lect.univ.dr.Ráduly István

