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HOTĂRÂREA Nr. 87
din 26.05.2009

privind mandatarea primarului oraşului Nădlac şi consilierului juridic în vederea 
reprezentării şi/sau semnării contractelor de asistenţă juridică, pentru apărarea şi 

reprezentarea Consiliului Local Nădlac în faţa instanţei de judecată

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.05.2009,
Având în vedere :

- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Local Nădlac nr.7784/2009

- Hotărârea Consiliului Local nr.74/16.06.2006 privind mandatarea primarului 
oraşului Nădlac şi consilierului juridic în vederea reprezentării şi/sau semnării 
contractelor de asistenţă juridică, pentru apărarea şi reprezentarea 
Consiliului Local Nădlac în faţa instanţei de judecată

- Prevederile art.36(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

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

HOTĂRĂŞTE  :

Art.1. Se aprobă mandatarea, în vederea reprezentării şi/sau semnării contractului de 
asistenţă juridică în vederea apărării şi reprezentării Consiliului Local Nădlac în faţa instanţei 
de judecată, a următoarelor persoane:

- Vasile Ciceac- primarul oraşului Nădlac
- Crişan Alina- consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 

Consiliului Local Nădlac
Art.2. Mandatul persoanelor menţionate la art.1 se poate exercita şi distinct, 

independent câte unul.
Art.3. Prezenta revocă prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac 

nr.74/16.06.2006.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :

- primarului oraşului Nădlac
- consilierului juridic 
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, 

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii 
Actelor şi Contencios 
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