
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
      C O N S I L I U L  L O C A L  
           

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 153 din 15.11.2007 
 

Privind  împuternicirea unei persoane şi modul de   reprezentare a 
Consiliului Local Roman în dosarul nr. 4542/103/2007 CA         

 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 19432 din 14.11.2007 întocmită şi 
înaintată de D.A.P.L.J.C.; 
 Văzând avizul favorabil nr. 1 din 15.11.2007 al comisiei juridice, precum şi 
avizul pentru legalitate nr. 19526 din 15.11.2007 dat de către secretarul municipiului 
Roman; 
 Având în vedere prevederile art. 58, din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale coroborat cu 
dispoziţiile art. 68 şi art. 69 din Codul de procedură civilă, ale art. 36, alin. 9 din 
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

În temeiul art.45, pct.1 şi 115 din acelaşi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
    

Art.1 Se împuterniceşte d-ra Nicoleta Ghiorghiţă, consilier juridic în cadrul 
Serviciului Juridic Contencios din Primăria Roman să reprezinte Consiliul Local 
Roman în calitate de pârât în cauza ce formează obiectul dosarului 4542/103/2007 
CA – pretenţii,  aflat pe rolul Tribunalului Neamţ. 

 

Art.2 Persoana împuternicită este mandatată să ridice în cauză excepţii, să 
depună înscrisuri şi orice acte utile cauzei, să formuleze întâmpinare, să recunoască  
drepturile solicitate în instanţă, să încheie tranzacţii, să exercite sau să renunţe la căile 
de atac, caz în care are obligaţia de a întocmi ulterior un raport ce va fi prezentat 
plenului consiliului. 

 

Art.3 Persoana împuternicită  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Art.4  Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, Prefectului judeţului Neamţ şi persoanelor şi autorităţilor 
interesate. 
 
 Preşedinte de şedinţă     Contrasemnează 
                  Consilier                                                                    Secretar 
      Gabriel Vasile LUNCANU                              Jurist Gheorghe CARNARIU 


