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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea achiziţionării de către Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii 

Săcele R.A.  de consultanţă, asistenţă juridică şi/sau reprezentare în justiţie în dosarul nr.  3863/62/2014 

 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă  ordinara în data de  19.02.2015, 

Analizând adresa nr. 22/19.01.2015, înregistrata la Primăria Municipiului Săcele  sub nr. 2382/2015, 

prin  care Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A.  solicită aprobarea pentru 

achiziţionarea de consultanţă, asistenţă juridică şi/sau reprezentare în justiţie în cauza ce face obiectul Dosarului 

nr. 3863/62/2014, aflat pe rolul instantelor judecătoreşti, având în vedere complexitatea acesteia; 

Văzând Raportul de control al Curtii de Conturi nr. 113/20.02.2014 cu privire la „Controlul situaţiei, 

evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale de 

către regii autonome de interes local şi societăţi cu capital integral sau majoritar al unităţilor administrativ 

teritoriale”,  efectuat la Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A.  , pentru 

perioada  2010-2012; 

Ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 6117/17.02.2015 al Biroului Contencios Administrativ; 

Văzând prevederile O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice şi 

întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale  Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul art. 10; al  art. 36 alin. (1)  alin. (2)  lit. a) , alin. (3) lit. c); al art. 39 alin. (1); al  art. 43 alin. 

(1); al  art. 45 alin. (1); al art.  61 alin. (2);  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 achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi/sau reprezentare de 

către Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A. prin intermediul cabinetelor de 

avocatura, în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocet, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cauza ce face obiectul dosarului nr. 3863/62/2014.   

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

prevederile legale în vigoare. 

Art. 3:  Primarul Municipiului Săcele şi Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii 

Săcele R.A. răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    JITARU GHEORGHE                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  17 voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 17 
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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 

-    1 ex. Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A. 


