
R O M A N I A
JUDETUL GORJ
COMUNA DANESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR.26
Privind   reprezentarea  Consiliului Local al Comunei Dănești în fața

instanțelor judecătorești în care acesta este parte,

Consiliul Local al  Comunei Dăneşti judeţul Gorj,
Având in vedere :
-Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei,
- Raportul de specialitate la proiectul de hotarare initiat,
-Referatul de aprobare la acest proiect,
-Avizul comisiilor de specialitate,

          -Cererea de chemare în judecată a Consiliului Local Dănești  ce
formează  obiectul  dosarului  cu  nr.1178/95/2021,  înregistrat  pe  rolul
Tribunalului Gorj- Secția Contencios Administrativ și fiscal,
       - Prevederile art 106,  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
        -  Prevederile  din Legea  134/2010,  republicată,  privind Codul  de
Procedură Civilă,  cu modificările și  completările ulterioare, precum și art
2009 și următoarele din Codul civil
           În temeiul  art 129, art 139 și art.196 din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ                       

HOTARASTE :

                 Art.1. Se împuternicește consilierul juridic al UAT să reprezinte
Consiliul Local al  Comunei Dănești în dosarul cu nr. 1178/95/2021 în care
Consiliul Local este chemat în judecată de Instituția Prefectului Județului
Gorj.

Art.2  Împuternicirea  consilierului  juridic   și  actele  procedurale
întocmite de către consilierul juridic  se vor semna de către viceprimarul
comunei ori președintele de ședință. 



Art.3.  Hotărârea va fi  dusă  la  îndeplinire  de viceprimarul  comunei
Dăneşti, președintele de ședință şi consilierul juridic.

Art.  4.  La  data  emiteri  prezentei  hotărâri  încetează   aplicabilitatea
HCL nr. 10/2021. 

Art.5.Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj,
primarului,  viceprimarului,  președintelui  de  ședință  şi  compartimentului
juridic şi se va aduce la cunoştiinţă publică prin afişare la sediul primăriei
comunei Dăneşti.

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local 
Danesti din data de  21.04.2021  cu un numar de. 12 voturi pentru,-voturi 
contra si.1. abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în 
funcție.
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