
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea angajării unei firme de avocaţi care să 

reprezinte în justiţie şi să apere interesele Consiliul Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ în 2 litigii de contencios administrativ ce 

se poartă între domnul consilier local Andoni Neculai şi 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ şi mandatarea 

preşedintelui de şedinţă Grădinaru Dorin să semneze contractul 
de reprezentare juridică 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere prevederile art. 56, alin. 1 şi 2 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
al oraşului Tîrgu Neamţ aprobat prin HCL 69/2004, cu 
modificările şi completările aduse prin HCL 122/2004, ale art. 
793 din regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 
35/2002, Ordonanţă aprobată cu modificări prin legea nr. 
673/2002 şi ale art. 21 din legea 215/2001, republicată; 

Luând act de Expunerea de motive a celor 11 consilieri 
locali din cadrul Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi 
de Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu 
Neamţ, ambele înregistrate sub nr. 2814 din 28.01.2011; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi ale art. 45 
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 
Art. 1. Se aprobă angajarea unei firme de avocaţi care să 

reprezinte în justiţie şi să apere interesele Consiliul Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ în 2 litigii de contencios administrativ ce 
se poartă între domnul consilier local Andoni Neculai şi 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ şi mandatarea 
preşedintelui de şedinţă Grădinaru Dorin să semneze contractul 
de reprezentare juridică şi mandatul de reprezentare. 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să 
achite contravaloarea contractului de reprezentare din bugetul 
local al oraşului Tîrgu Neamţ. 

Art. 3.  Direcţia buget finanţe contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Neamţ va 
lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura 
publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
 
Nr. 17 
din  31.01.2011 

 Preşedinte de şedinţă, 
Consilier: Grădinaru Dorin 

 



 
                   

Contrasemnează,  
      Secretar al oraşului 
Tîrgu Neamţ, 

     jr. Laura Elena 
Maftei 

 


