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Hotarârea Nr.  18/27.04. 2018  privind  desemnarea cabinetului individual de avocat 
„Ioana M. Plosca”, care sa reprezinte interesele Unităţii Administrativ Teritoriale – 
Comuna Bixad (consultanta, asistenta si reprezentare juridica) in dosarul 
1981/83/2015* 
Consiliul Local al Comunei Bixad, judeţul Satu Mare 

Având în vedere   
solicitarea doamnei avocat „Ioana M. Plosca”,  
dispozitiile art. 21 din Legea nr. 215/2001,  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile  art. I. alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012, privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative; 
Având în vedere expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare,  

Avand în vedere Raportul Compartimentului de specialitate ,  
În temeiul art. 21, alin.2, alin.3, art. 36, alin.1, alin.2, lit. b, alin.4, lit.a, art. 45, alin.1, alin.2, 
lit.a, art. 47, art. 49, alin. 1 si alin. 2, art.115, alin.1, lit.b, alin.3, lit. a şi lit b, alin. 5 şi alin.7 şi 
art. 117, lit. a, art. 120, alin. 1,  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotaraste 
Art.1. Se  aproba desemnarea nominala a Cabinetului individual de avocat „Ioana M. Plosca”, 
cu sediul in Satu Mare, strada Mihai Viteazu nr.19/16, jud. Satu Mare, sa reprezinte interesele 
UAT C Comuna Bixad, in dosarul 1981/83/2015*, la Tribunalul Satu Mare, in contradictoriu cu 
reclamantul Fanea Gheorghe, potrivit contractului de asistenta juridica cu nr. 
007771/02.03.2018, incheiat de dl. Ioan Tatar, in calitate de imputernicit potrivit HCL nr. 
31/19.05.2017.   
Art.2. Se împuterniceste  d.na avocat Plosca Ioana Maria, sa formuleze cereri, exceptii si 
aparari in dosarul cu nr. 1981/83/2015* aflat in rejudecare la  Tribunalul Satu Mare. 
Art.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii care se va adopta vor fi 
suportate din bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Bixad. 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare; 
- Primarului Comunei Bixad; 
- Compartimentului contabil si achizitii publice; 
- Secretarului Comunei. 

Bixad,  27.04.2018 
Preşedinte de şedinţă,   
consilier,                                                                                         Avizat ,                
Ioan DOBIE                                                                                    Secretar U.A.T.  ,    
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