
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN

ORASUL BOCSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea angajirii de servicii juridice de reprezentare

a Orasului Bocsa in Dosarul nr. 25191290/2008*
in fata Inaltei Curti de Casatie ~iJustitie

Consiliul Local al orasului Bocsa, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului,
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, precum si rapoartele

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Tinand seama de prevederile art. I, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012, cu modificarile ~i

completarile ulterioare, in care se prevede ca pentru situatii temeinic justificate serviciile juridice
de reprezentare pot fi achzitionate, in conditiile legii, numai cu aprobarea consiliului local,

Luand in considerare faptul ca obiectul dosarului nr. 2519/290/2008* este revendicarea
unor bunuri imobile ce ar trebui sa se afle in domeniul public al orasului Bocsa, respectiv Lacul
si strada Uzinei, care in prezent se afla in proprietatea SC ENERGROM S.A. Bucuresti, ceea ce
constituie 0 problema de maxima importanta pentru eras,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) si artAS, alin.(2), lit. a) din Legea nr.21S/2001,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~icornpletarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l. - (1) Se aproba angajarea de servicii juridice de elaborare si redactare a recursului
impotriva Deciziei civile nr. 1105.01.2916 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia in
reprezentarea Orasului Bocsa in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie impotriva SC
ENERGROM S.A. Bucuresti in Dosarul nr. 2519129012008* avand ca obiect revendicarea si, ,
predarea in proprietatea publica a Orasului Bocsa a doua imobile -lacul si strada Uzinei.

(2) Serviciile de asistenta juridica vor fi asigurate de catre Cabinet individual de avocat
DORNEANU CORNEL contra unui onorariu de 1.000 lei si de catre Cabinet individual de
avocat MARCU MIHAELA contra unui onorariu de 1.000 lei.

Art. 2. - Se imputerniceste Primarul orasului Bocsa sa semneze contractele de
reprezentare juridica si imputernicirea avocatiala.

Art. 3. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul orasului
Bocsa si Serviciul Economic.

Art. 4. - Prezenta hotarare se cornunica intermen de 10 zile primarului, Prefecturii Caras
Severin, Serviciului Economic si cabinetelor individuale de avocat.
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Contrasemneaza
Secretarul orasului Bocsa

jr. Draghici Codruta Liliana


