
ROMÂNIA                                                          
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ŞAGU  
CONSILIUL LOCAL  
                                                

HOTĂRÂREA  NR. 46 
din 26.05.2017 

 
privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Comunei Șagu și a 

Comisiei locale de fond funciar în dosar nr. 6320/55/2016 aflat pe rolul 
Judecătoriei Arad 

           
     Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință extraordinară în data 
de 26.05.2017 
     Având în vedere: 
- prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003, 
- Prevederile art. 79^1, art. 79^3 şi ale art. 79^4 din O.G. nr. 35/2002 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Prevederile art. I alin.2 din O.U.G. 26/2012, privind unele măsuri de reducere 
a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative  
- Dosarul 6320/55/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, pârâți fiind Comuna 
Șagu și Comisia locală de fond funciar. 
- votul „pentru” a 8 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 8 consilieri.   

      În temeiul art. 45  alin. 1  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE, 

 
     Art.1.- Se aprobă angajarea unui avocat, respectiv Cabinet de avocat 
ONEA SILVIA, cu sediul în Arad, B-dul Milea Nr. 33-35, Ap.3, în vederea 
reprezentării intereselor Comunei Șagu și a Comisiei locale de fond funciar în 
dosar nr. 6320/55/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Arad. 
     Art.2.- Se împuternicește Cabinetul de avocat ONEA SILVIA, să formuleze 
şi să semneze cereri şi să exercite căile de atac, până la soluţionarea definitivă 
şi irevocabilă a cauzei din dosar nr. 6320/55/2016 aflat pe rolul Judecătoriei 
Arad.            
     Art.3.- (1)Contractul de reprezentare în instanţele de judecată va fi 
încheiat, în condiţiile legii.  



               (2)Se împuterniceşte Primarul comunei Șagu – doamna Brăneț 
Emilia să semnze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Șagu 
contractul de achizitie de servicii juridice - reprezentare în instanţă.  
     Art.4.- Plata onorariului de avocat, contravaloarea deplasărilor, a taxelor 
poștale se va asigura din bugetul local Cap.24.A.51 “Autorități publice şi acţiuni 
externe” subcapitolul 51.01.03 “Autorităţi executive” Titlul II Bunuri şi servicii, 
articol bugetar 20.12. . 
    Art.5.-  La data adoptării prezentei hotărâri interesele Comunei Șagu și a 
Comisiei locale de fond funciar în dosar nr. 6320/55/2016 aflat pe rolul 
Judecătoriei Arad, nu sunt reprezentate de către o altă persoană.  
    Art.6.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează primarul comunei Șagu. 
    Art.7.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu: 

- Instituţia prefectului - Judeţul Arad;  
- Cabinet de avocat ONEA SILVIA; 
- Primăria Șagu – Compartimentul contabilitate; 
-  va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu și 
pe site-ul propriu www.primariasagu.ro 

 
    Președinte de şedinţă,                                              Contrasemnează,     
          Vidican Livia                                                               Secretar 
                                                                                        Roman Dan 

     
 

 


