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HOTĂRÂREA Nr.40 
din 30 iunie 2021 

 
privind aprobarea reprezentării  în fața instanțelor judecătorești  a  Consiliului Local Recea 

de avocat Claudiu-Remus ȘPAN în procesul cu “Asociația Pentru Persoane Vârstnice 
Sfânta Maria” din localitatea Recea, judetul Maramureș 

 

 Consiliul local al comunei Recea,  judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de  30 iunie  2021; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar, avizul secretarului, 
referatul de aprobare și raportul compartimentului de resort, avizul Comisiei  de specialitate 
nr. 4 - pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii,  juridică şi de disciplină; 
 În conformitate cu prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art.I alin.(2) lit.b) din OG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor 
acte normative, modificată; 

d) art.129 alin.(1) și alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie  2019 
privind Codul Administrativ;  

Existând pe rol procesul cu “Asociația Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” din 
localitatea Recea, judetul Maramureș  Dosar nr.1136/100/2021 și pentru ca să nu existe 
obiecții că nu este hotărâre de reprezentare a Consiliului local de către dl. avocat Șpan 
Claudiu-Remus în acest proces; 
 În temeiul prevederilor art.133 alin.1 , art.139 și  art.196 alin.1 lit.a)  din  Ordonanța de 
Urgență nr.57 din 3 iulie  2019 privind  Codul Administrativ;  
 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA,  adoptă prezenta hotărâre 

 Art.1. – Se aprobă reprezentarea în fața instanțelor judecătorești  a Consiliului Local  
Recea de avocat Claudiu-Remus ȘPAN  care să apere interesele Consiliului local Recea în 
procesul cu “Asociația Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria” din localitatea Recea, judetul 
Maramureș.  
 Art.2. – Se mandatează primarul comunei pentru a semna actele juridice-întâmpinări, 
acţiuni, cereri care se vor depune instanţelor judecătoreşti, în numele consiliului local.  
 Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş, 
avocatului Claudiu-Remus Șpan, Primarului şi secretarului general al  comunei Recea; 

 
          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
              Iuliu-Ioan COLCER                              
                                Contrasemnează 
                                                                                                        Secretar General, 
                                                                                        Maria PETRUȘ 
Recea la 30 iunie  2021 
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 14 
Hotărâre adoptată cu: unanimitate 
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