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HOTARAREA NR ts"4
privind reprezentarea in justifie a Consiliului Local al comunei Brebu, jude(ul Prahoya
Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova.
AvAnd in vedere

:

nr.ll9l9l04.l0.20l6 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local si al compartimentului financiar contabil
-expunerea de motive

impozite si taxe;
-avizul secretarului Comunei Brebu;

-prevederile art.2009-2012 din Codul Civil qi cele ale art.80-89 din Codul de procedurd Civild;
-dispozifiile Regulamentului de Organizare gi Funcfionare al Consiliului Local al Comunei Brebu, judeful
Prahova, aprobat prin H.C.L. nt.55120161.
In temeiul prevederilor art.2l alin-Q) coroborate cu cele ale art.62 alin.(l), art.36 alin.(l), art.45
alin.(l), art.115 alin.(l) lit.b) din Legeanr.2l5/2001, privind administra{ia publicd locald republicat{ cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.l.-Se aprobd mandatarea Primarului comunei Brebu, dl. dr.ing. Ungureanu Gheorghe Adrian, sd
reprezinte Consiliul Local al Comunei Brebu in toate litigiile in care Consiliul Local al Comunei Brebu este
parte $i care se afl6 pe rolul instanfelorjudecdtoregti.
Art.2.-In temeiul mandatului de reprezentare, Primarul Comunei Brebu, va semna toate

actele

procedurale care se emit in numele gi pe seama Consiliului Local al Comunei Brebu.
Art.3.-Primarul Comunei Brebu, va putea imputernici un avocat pentru areprezenta Consiliul Local
al comunei Brebu in justifie.
Art.4.-Consiliul Local al Comunei Brebu iEi insuqeqte toate actele procedurale ?ntocmite in numele sau
de Primarul comunei Brebq care au fost efectuate in toate litigiile ?n care acesta este parte
;i care se afld pe
rolul instantelor judecltoreqti Ei confirmd imputernicirile avocaliale depuse p6nd in prezent in dosare sau in
fafa altor autoritSfi.
Art.5.-Prezenta hotdrdre se duce la indeplinire de cdtre Primarul Comunei Brebu gi Secretarul Comunei
Brebu.
Arl6.-Hotararea se va transmite tuturor celor inleresati prin grija secretarului comunei.

Comuna Brebu, 12 octombrie 201 6
Pr.esedinte de sedinta.

Consilier,
Boeru Petre
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