ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 242 /2017
privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare de la un avocat, în dosarul nr. 1305/97/2017

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.250/2017, expunerea de motive a
Primarului Municipiului Orăștie, înregistrată cu nr.13.857/26.10.2017, raportul Direcţiei
A.P.L nr.13.861/26.10.2017 și raportul de avizare al comisiei pentru administraţie locală;
În temeiul prevederilor art. I, alin.(2), lit. b, din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de notificare şi
completare a unor acte normative, precum şi ale art.21, art.36, alin.(9) şi art.45, alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aprobă achiziţionarea de la un avocat a serviciilor juridice de consultanţă,
asistenţă şi reprezentare în dosarul nr.1305/97/2017, aflat în prezent pe rolul Tribunalului
Hunedoara, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acestuia.
Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Orăştie să încheiei contractul având
ca obiect serviciile juridice aprobate la art.1 şi să negocieze onorariul aferent acestui
contract.
Art.3. Sumele necesare pentru plata serviciilor aprobate la art.1 vor fi suportate din
bugetul local al Municipiului Orăştie, Capitol 5102 –Autorităţi publice.
Art.4. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Municipiului Orăştie.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarulul Municipiului Orăştie;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei A.P.L.
Orăștie, 31.10.2017

Preşedinte de şedinţă,
jr.Pașca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în ședinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, prin vot deschis, cu
17 voturi “pentru” și 2 abţineri (Chira Adriana și Molocea Mihai Iulian) din totalul de
19 consilieri în funcţie (19 prezenţi).

