ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 151
privind încheierea unui act adiţional la Contractul de prestări de servicii juridice nr.
9602/23.08.2012, încheiat cu Cabinet de avocat Dr. Mircea Costin din Cluj Napoca în baza
HCLOM nr.104/30.07.2012, pentru reprezentarea Oraşului Ocna Mureş şi a Primarului
Oraşului Ocna Mureş în Dosarul nr. 27510/3/2013
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.08.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.923/20.08.2013 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având in vedere: oferta nr. 58/28.08.2013 a Cabinet de avocat Dr. Mircea Costin din Cluj
Napoca, referatul Serviciului adminsitraţia publică locală, secretariat, juridic nr. 13707/29.08.2013
şi raportul nr.13707/29.08.2013 al Serviciului buget contabilitate, resurse umane şi avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu OUG
nr.34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobata prin Legea nr 337/17.07.2006 cu modificarile ulterioare, H.G.R nr.925/2006 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare şi O.G. nr.26/2012
În temeiul: art.21, alin. (2) şi (3), art. 36, alin. (4) lit.a), art.45 şi art.115 alin. (1) litera b) din
Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de prestări de servicii juridice nr.
9602/23.08.2012, încheiat cu Cabinet de avocat Dr. Mircea Costin din Cluj Napoca în baza
HCLOM nr.104/30.07.2012, pentru reprezentarea Oraşului Ocna Mureş şi a Primarului Oraşului
Ocna Mureş în litigiul care face obiectul Dosarului nr.2713/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bucureşti, act adiţional prin care:
- Cabinetul de avocat Dr. Mircea Costin va reprezenta Oraşul Ocna Mureş şi Primarul
oraşului Ocna Mureş şi în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 27510/3/2013, cu termen
de judecată stabilit pe data de 10.09.2013 la Tribunalul Bucureşti şi care are ca obiect
excepţie de nelegalitate privind Autorizaţia de construire nr. 26/7067/05.06.2009 în
vedere4a construirii magazinului PLUDS în oraşul Ocna Mureş, dosar disjuns din Dosarul
nr.2713/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, suspendat la această dată;
- Pentru serviciile prestate se aprobă onorariul de 5.000 de lei, inclusiv TVA, care va fi
achitat prestatorului Cabinet de avocat Dr. Mircea C.Costin;
- Suplimentar, pe lângă onorariul stabilit conform alineatului precedent, se vor deconta toate
cheltuielile cu deplasările la instanţa de judecată, precum şi alte deplasări necesare în
vederea pregătirii apărării, consultării dosarului, obţinerii de acte în probaţiune, în limita
sumei de 1.000 de lei /deplasare pe ruta Cluj Napoca – Bucureşti, sumă ce va fi diminuată în
cazul unor deplasări mai scurte, proporţional cu diminuarea distanţei de deplasare;
- La reluarea judecării Dosarului nr.2713/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, se vor
deconta toate cheltuielile cu deplasările la instanţa de judecată, precum şi alte deplasări
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necesare , atât pentru soluţionarea litigiului pe fond cât şi în căile de atac, în limita sumei de
1.000 de lei /deplasare pe ruta Cluj Napoca – Bucureşti, sumă ce va fi diminuată în cazul
unor deplasări mai scurte, proporţional cu diminuarea distanţei de deplasare;
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea actului
adiţional la contractul de prestări de servicii juridice se împuterniceşte primarul oraşului Ocna
Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul pentru achiziţii publice;
- Serviciul administraţia publică locală, secretariat, juridic, relaţia cu societatea civilă;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
Ocna Mures, 29.08.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. BACIU IOAN
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NOTĂ:

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. NICOARĂ FLORINEL
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