ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la adoptarea poziției procesuale a Consiliului Local Macea în cauza
civilă nr. 9506/55/2015 aflată pe rolul Judecătoriei Arad, Secția Civilă
Consiliul Local al comunei Macea, având în vedere:
• Expunerea de motive a Primarului comunei Macea, nr. 8358/23 10 2015;
• acțiunea promovată de către Primarul comunei Macea în calitate de reprezentant
al comunei Macea împotriva Companiei de Poștă având ca obiect revendicarea
corpului de clădire în care funcționează în prezent Oficiul poștal Macea;
• art.29, 84, 205 și 209 din Codul de Procedură Civilă , art. 21 alin. (3) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare;
• prevederile art. I alin. (2) lit. b din OUGR nr. 26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare
şi completare a unor acte normative
• raportul de specialitate nr.8359/23 10 2015.
În temeiul art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 13 voturi pentru, nici un vot împotrivă, o abținere, din totalul de 14 consilieri
prezenți, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
ART.1 Se aprobă poziția procesuală a Consiliul local Macea în cauza civilă nr.
9506/55/2015, aflată pe rolul Judecătoriei Arad, Secția Civilă, în sensul admiterii cererii
introductive de instanță promovată de către Primarul comunei Macea, având ca obiect
revendicarea corpului de clădire în care funcționează Oficiul Poștal Macea și a respingerii
acțiunii reconvenționale promovate de către Compania Națională Poșta Română S.A..
ART.2 Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a
Consiliului local Macea în condițiile art. 1 din prezenta hotărâre și se însărcinează
Primarul comunei Macea să încheie contractul de servicii juridice.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul comunei Macea; Instituţia
Prefectului judeţului Arad și se aduce la cunoștință publică prin afișare.
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