
 

   

 

 

      HOTĂRÂREA NR.278 
                                                                  din data de 29 noiembrie 2017  

 

- privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Municipiului Făgăraş in Dosarul nr. 

7164/62/2012 în care Municipiul Făgăraș are calitatea de creditor, aflat pe rolul Tribunalului Braşov 

 

               CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit in şedinţa ordinară, 

Având în vedere Referatul nr.36.607/28.11.2017, prin care se propune angajarea unui avocat care sa reprezinte 

interesele Municipiului Făgăraş in Dosarul nr.7164/62/2012 în care Municipiul Făgăraș are calitatea de creditor, aflat pe 

rolul Tribunalului Braşov având ca obiect insolvență S.C.Ecoterm S.A.Făgăraș , 

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru administraţia publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 

În conformitate cu: 

- prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 

disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, 

- prevederile art.21 alin.(3) coroborat cu art.62 alin.(l) şi cele ale 36 alin.(9), din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- ţinând seama de prevederile Legii Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, 

In temeiul prevederilor art.45, alin. (2), art. 115, alip. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

           HOTĂRĂŞTE: . » ' 

             Art.l. Se aprobă constituirea unei comisii din cadrul Consiliului Local Făgăraș, în calitate de A.G.A. 

S.C.Ecoterm S.A.Făgăraș, formată din 3 consilieri locali, respectiv: 

1. Dl.Bogdan Ion-consilier local 

2. Dl.Mazilu Alexandru Dorin- consilier local 

3. Dl.Malene Petru- consilier local, pentru stabilirea atribuțiilor și limitelor de competență ale 

apărătorului ales, în contractul de asistență juridică. 

           Art.2. Se desemnează dl.consilier local Malene Petru pentru a ține legătura cu avocatul desemnat și a 

informa Consiliul Local despre stadiul procesual al dosarului nr.7164/62/2012. 

           Art.3.  Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-lui Drăghici Cristian care să reprezinte in Dosarul 

nr. 7164/62/2012 în care Municipiul Făgăraș are calitatea de creditor, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, având ca 

obiect insolvență S.C.Ecoterm S.A.Făgăraș. 

 Art.4. Pe lângă atribuțiile de reprezentare în dosarul nr.7164/62/2012 se aprobă ca avocatul indicat la art.3, 

să facă demersurile necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor A.G.A. -  S.C.Ecoterm S.A.Făgăraș. 

     Art.5. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din 

bugetul local al Municipiului Făgăraş de la cap 51.02, titlul 20, art. 20.25. 
     Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotțărâri, se imputernicește Primarul 

Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu pentru semnarea contractului de servicii juridice - reprezentare in 
instanţa și Direcția Buget Finanțe. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,  

           STENGEL NORBERT                                                 Secretarul municipiului,  

                                                                                                                               LAURA ELENA GIUNCA 
 



 

 

 
 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 12 voturi pentru 

Consilieri in functie 15 

Consilieri prezenti-12 
 
 Prezenta hotărâre se comunică: 

-1ex.Dosar ședință 
-1ex.Colecție 
-1ex.Prefectură 
-1ex.Primar 
-1ex.Secretar 
-1ex.Afișare 

     -1ex. Direcția Buget Finanțe 
 -1ex.Celor menționați in hotărâre 
 -1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 
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