CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotarare
pentru mandatarea Cabinetului de avocat Purdea Ioan Lucian in vederea
reprezentlrii intereselor Municipiului Marghita si implicit a Consiliului
Local Marghita in legltur[ cu toate demersurile ce fin de rezolvarea
disconfortului olfactiv provocat <le cele doua firme ce function eaza pe raza
teritorial-administrativa Marghita, SC Nutrisuin SRL si SC Nutritin SRL

-

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 27

iulie 2017

Avand in vedere referatul de specialitate al Compartimentuluijuridic nr. 4907
din

3.07.2017

In confornitate cu prevederile art" 793 din O.G. nr. 35l2OO2 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, prevederile
art. I
din oUG 26 /2012 privind unele misuri de reducere a cheltuielilor pruti.. gi
intdrirea
disciplinei financiare gi de modificare gi completare a unor acte normative
In temeiul prevederilor art. 36 alin. I si 9 , ale aft. 45 alin. 2 precum si ale
art.
115 alin. I lit. b din Legea administratiei publice locale nr.215l2OO1,
republicat[, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare
Consiliul Local al municipiului Marghita

Hotiriqte:

Art' 1. (1) Se aproba

angajarea unui avocat, respectiv

a

Cabinetului Individual

de

Avocat Purdea Ioan Lucian, in vederea reprezent6rii intereselor municipiului Marghita
si implicit a Consiliului Local Marghita in legatura cu toate demersurile ce
{in
rezolvarea problemei disconfortului olfactiv
cauzat de functionarea celor doua
,
complexe porcine
:: functioneaza pe raza teritorial-administrativa Marghita, SC

Nutrisuin SRL si SC Nutritin SRL.
(2) Domnul avocat va formula opinii , sugestii, propuneri participare
la dezbateri in
,
numele Consiliului Local Marghita cat si .i.ntuul stlutionarea pe
cale amiabila sau
litigioasa a acestei probleme cu reprezentantii celor doua firme.

Art' 2. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotdr6ri
vor fi
suportate din bugetul local al municipiului Marghita pe anul
2017"

Art. 3.

Prezenta hotar6re,
municipiului Marghita,

le

comuniqa , cu

.

:
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Institutia prefectului Bihor, primarul
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Contrasem neaza

Dem(elcornetia

Marghita,
to| /A|.oilanJF
Adoptata cu votul'..penrru" a r5 consirieridin r5 prezenti

