
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 52 

 

privind acordarea unui mandat general Primarului Comunei Răducăneni în vederea reprezentării 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni în faţa instanţelor judecătoreşti 

 

Consiliul Local al Comunei Răducăneni,  

Având în vedere:  

- expunerea de motive a Primarului Comunei Răducăneni înregistrată cu nr.5559 din 14.10.2010 

privind acordarea unui mandat general Primarului Comunei Răducăneni în vederea reprezentării 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni în faţa instanţelor judecătoreşti;   

- raportul compartimentului de specialitate nr. 5560/14.10.2010, întocmit în temeiul prevederilor art. 

44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- avizele favorabile înregistrate sub nr. 7106/2010, nr. 7108/2010 şi nr. 7107/2010 ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Comunei Răducăneni;   

În conformitate cu: - dispozitiile art. 1532 din Codul civil; 

                                     - prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 36 alin.(1) şi ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 - Se mandatează Primarul Comunei Răducăneni să reprezinte Consiliul Local al Comunei 

Răducăneni în toate litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul Local al Comunei 

Răducăneni  este parte. 

Art.2 (1) - În temeiul mandatului de reprezentare Primarul Comunei Răducăneni va semna toate 

actele procedurale care se emit în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Răducăneni, iar 

Secretarul Comunei le va contrasemna pentru legalitate.  

                     (2) - Primarul Comunei Răducăneni va putea împuternici consilierul  juridic din cadrul 

aparatului de specialitate  sau un avocat pentru a reprezenta Consiliul Local al Comunei Răducăneni  în  

faţa instanţelor judecătoreşti.  

         (3) - Consiliul Local al Comunei Răducăneni îşi însuşeşte toate actele procedurale  

întocmite în numele său de Primarul Comunei Răducăneni şi care au fost efectuate în toate litigiile în 

care acesta este parte şi care se află pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Comunei Răducăneni, 

Secretarul Comunei Răducăneni şi consilierul juridic din aparatul de specialitate al primarului. 

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Răducăneni, Secretarului Comunei, 

consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului, cât  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 

pentru controlul legalităţii. 

 

                          Dată astăzi: 25 noiembrie 2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                            Consilier, 

                   DUMITRU MATEI 

 
                            Contrasemnează, 

                            Secretarul comunei,  

                      Viorica Ecaterina Huivan 


