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    HOTĂRÂREA       Nr.  107                                                              Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea achiziționarii serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în 

vederea reglementării limitelor administrative între UAT Municipiul Brașov și UAT Municipiul Săcele 
   
 
            Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018, 

Având în vedere necesitatea reglementării limitelor administrative între UAT Municipiul Brașov și UAT 
Municipiul Săcele, pentru care s-au întreprins demersuri, pe cale amiabilă,  între cele două unități 
 administrativ teritoriale, demersuri soldate fără rezultatul scontat de Municipiul Săcele; 

Văzând gradul de complexitate sporit al speței, se impune achiziționarea serviciilor de consultanță, 
asistență juridică și/sau reprezentare a Municipiului Săcele, a Consiliului Local, a Primarului, a Primăriei 
Municipiului Săcele, precum și a  serviciilor și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Muncipiului 
Săcele în fața organelor judiciare și a instanțelor de judecată, atât în procedura prealabilă, cât și în toate gradele 
de jurisdicție, respectiv la fond și în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, indiferent de instanțele de 
judecată și strămutările intervenite, prin intermediul unei Societății Civile de Avocați, în condițiile Legii nr. 
51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,  ;   

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 18030 /24.04.2018 al Compartimentului Juridic; 
Având în vedere  prevederile art. I  alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative ; ale  
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare coroborate cu ale art. 29 alin. (1) lit. d), alin. (3) din Legea nr. 98 din 2016 privind 
achiziţiile publice și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         În temeiul art. 10; art. 21 alin. (3); art. 36 alin. (1); art. 43 alin. (1);  art. 45 alin. (1); art. 115 alin. (1) lit. 
b) şi  art. 117 alin. (1) lit.  a)  din Legea nr. 215/ privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art. 1.  Se aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare a 
Municipiului Săcele, a Consiliului Local, a Primarului, a Primăriei Municipiului Săcele,  precum și a  serviciilor 
și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Muncipiului Săcele în fața organelor judiciare și a 
instanțelor de judecată, atât în procedura prealabilă, cât și în toate gradele de jurisdicție, respectiv la fond și în 
toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, indiferent de instanțele de judecată și strămutările intervenite, 
prin intermediul unei Societății Civile de Avocați, în condițiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat,  republicată,   în cauza conturată ca urmare a necesității reglementării limitelor 
administrative între UAT Municipiul Brașov și UAT Municipiul Săcele. 
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             Art. 2.  Încheierea contractelor de asistență juridică și reprezentare se va face în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

 
Art. 3.   Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
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Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi  pentru,   0 împotrivă,  0 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 2 ex. Compartimentul Juridic 
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