
ROMANIA 
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BODESTI 

                                    
HOTĂRÂRE 

privind angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului local în 
instanță  

 
 Consiliul Local al comunei Bodești, 
 Având în vedere: 
 - prevederile  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 
Comunei BODEȘTI aprobat prin Hotărârea Consiliului local Bodești nr.  37 din 
31.08.2016; 
 - Art.79(3)  alin. (1) și (2) din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Art. 36  alin. (1) şi (9) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 Văzând expunerea de motive  a d-nei consilier local Ilisei Manuela președinte a 
comisiei de specialitate juridice, de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism  a 
Consiliului local Bodești înregistrată sub nr. 2810/25.05.2017, prin care se propune 
angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului local în instanță  in dosarul cu 
nr. 474/103/2018 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, Secţia  AII-A Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal; 
 În temeiul art. 45 (1) şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1. Se aprobă angajarea unui apărător ales, în persoana d-nei Beju Elena, 
avocat, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al comunei Bodești în dosarul nr. 
474/103/2018 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, Secţia  AII-A Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal, până la emiterea unei hotărâri judecătoreşti definitive. 
 Art.2. Preşedintele de şedinţă va semna împuternicirea reprezentantului ales. 
 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Bodești, 
în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
Nr. 33 din 31.05.2018 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţinere.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
  

Preşedinte de şedință, 
Gioacăș Valentin-Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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