ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
HOTĂRÂREA
Nr. 32 / 2018
privind aprobarea răspunsului la interogatoriul formulat în dosarul nr. 927/294/2017
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
13.06.2018 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local aprobarea răspunsului la interogatoriul formulat în
dosarul nr. 927/294/2017 , aflat pe rolul Judecătoriei Sălişte , precum şi raportul de specialitate întocmit
în acest sens ,
Având în vedere Încheierea de edin ă din data de 14 mai 2018 prin care instan a a
încuviin at proba cu interogatoriul i a dispus comunicarea unui exemplar de pe interogatoriu pârâtei
Comuna Orlat pentru a depune răspuns la interogatoriu în scris;
Raportat la prevederile art. 355 alin. 1 Cod Procedură Civilă, potrivit cărora ”Statul şi
celelalte persoane juridice de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat vor răspunde în
scris la interogatoriul ce li se va comunica în prealabil, în condiţiile prevăzute la art. 194 lit. e)” şi la
prevederile art. 358 Cod Procedură Civilă, potrivit cărora ”Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să
răspundă la interogatoriu sau nu se înfă i ează, instan a poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire
deplină ori numai ca un început de dovadă în folosul aceluia care a propus interogatoriul. În acest din
urmă caz, atât dovada cu martori, cât i alte probe, inclusiv prezum iile, pot fi admise pentru completarea
probatoriului.”
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) şi art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 :
Se aprobă răspunsul la interogatoriul încuviinţat în dosarul nr. 927/294/2017 , aflat pe rolul
Judecătoriei Sălişte , după cum urmează :
Răspuns întrebarea nr. 1 : DA
Răspuns întrebarea nr. 2 : DA
Răspuns întrebarea nr. 3 : DA
Art.2 : Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării controlului cu
privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Orlat .
Art.3 : Se încredinţează Primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei
hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 13 iunie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
RODEANU ELENA - SIMONA

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA - ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
13
PENTRU
13
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
6EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX SECRETAR
1 EX JUDECĂTORIA SĂLIŞTE

