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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea achiziţionării de consultanţă, asistenţă juridică şi/sau reprezentare în justiţie 

 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă  ordinară în data de  24.07.2014,  

Având în vedere  finalizarea cauzelor ce au facut obiectul H.C.L. nr. 18/30.08.2012 „privind aprobarea 

achiziţionării, în condiţiile legii, de asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie”;  

Văzând necesitatea efectuării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi/sau reprezentare a Municipiului 

Săcele, a Consiliului Local, a Primarului, a Primăriei Municipiului Săcele, a Comisiilor de aplicare a legilor de reparaţie 

(Legile fondului funciar, Legea nr. 10/2001, etc.), precum şi a tuturor comisiilor, serviciilor şi compartimentelor de 

specialitate din cadrul Primăriei Muncipiului Săcele, pentru cauze  cu grad de complexitate sporit, prin intermediul 

cabinetelor de avocatură, în condiţiile Legii nr. 51/1995, republicată, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 

avocat,  în faţa organelor judiciare şi a instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate 

căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite; 

Având în vedre prevederile 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, ale  Legii  

nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38730/22.07.2014 al Biroului Contencios Administrativ; 

        În temeiul art. 10; art. 21 alin. (3), art. 36 alin. (1), art. 39 alin. (1), art.43 alin. (1); al  art. 45 alin. (1);  al art. 

115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art. 1: Se aprobă efectuarea serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare a Municipiului Săcele, a 

Consiliului Local, a Primarului, a Primăriei Municipiului Săcele, a Comisiilor de aplicare a legilor de reparaţie (Legile 

fondului funciar, Legea nr. 10/2001, etc.), precum şi a tuturor comisiilor, serviciilor şi compartimentelor de specialitate 

din cadrul Primăriei Muncipiului Săcele, pentru cauze  cu grad de complexitate sporit, prin intermediul cabinetelor de 

avocatură, în condiţiile Legii nr. 51/1995, republicată, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,  în faţa 

organelor judiciare şi a instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, 

ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite.  

Art. 2: Încheierea contractelor de asistenţă juridică şi reprezentare se va face în conformitate cu prevederile 

legale in vigoare. 

Art.3.   O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă. 

Art. 4:   Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

     PETŐ SANDOR                                                                C.J.  BUZATU ADRIANA 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5 ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  18  voturi pentru  

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Biroul Contencios Administrativ 


