ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI

HOTĂRÂREA NR. ___________/2018
privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului local Seini si al Primariei
orasului in Dosarul nr. 927/100/2017, la Recurs, avand ca obiect – Contestatie act administrativ fiscal
– cu SC HWP ROM SRL
Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa ordinară la data de 18.12.2018:
Având în vedere:
- Sentinta civila nr. 1559/2018 a Tribunalului Maramures prin care se anuleaza in parte Decizia
de impunere pentru anul 2017 nr. 4290/2017 catre reclamanta SC HWP ROM SRL;
- Faptul ca acest dosar este complex şi e necesar angajarea unui avocat;
- Raportul compartimentului juridic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului
Seini;
- Proiectul de hotărâre;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini;
- Avizul secretarului oraşului Seini.
În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. I, al 2, lit b 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, cu modificările ulterioare;
În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. a şi c, al. 5, art. 45 al. 3 si art. 115 al 1 lit. b din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă angajarea unui avocet care sa reprezinte interesele Consiliului local Seini si a
Primarie Seini în Dosar nr.927/100/2017 - la Recurs, avand ca obiect Contestatie act administrativ
fiscal – in process cu SC HWP ROM SRL;
Cheltuielile cu onorariul avocatului vor fi suportate din bugetul local in suma de ________ lei;
Art.2. Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
- Compartimentului juridic;
- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului;
- Se afişează.
Seini la 18.12.2018
Preşedinte de sedinta,

Contrasemnează
Secretar, Bud Ioan

