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           R O M Â N I A 

          JUDETUL ALBA 

    ORASUL OCNA MURES 

       CONSILIUL  LOCAL 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 1 

privind aprobarea încheierii unui contract de prestări de servicii, pentru servicii  

juridice (consultanţă şi reprezentare) necesare în Dosarul nr. 640/175/2013  

aflat pe rolul Judecătoriei Aiud 

 

 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,întrunit în şedinţă de îndată  la data de 

08.01.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.6/08.01.2015, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
 

        Având în vedere Expunerea de motive nr.178/08.01.2015 a Primarului oraşului Ocna Mureş, 

referatul de necessitate nr.177/08.01.2015 al Direcţiei juridice, raportul de specialitate 

nr.179/08.01.2015 al Direcţiei economice, Nota justificativă nr.192/08.01.2015 a Biroului pentru 

achiziţii publice, corroborate cu soluţia pronunţată de către Curtea de Apel Alba Iulia prin Decizia 

nr. 5643/08.07.2014  în faza procesuală recurs în Dosar nr. 1166/57/2012* , Încheierea 

nr.3/11.12.2014 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Camerei de Conturi a Judeţului 

Alba privind soluţionarea Contestaţiei noastre nr. 8598/30.07.2012 împotriva Deciziei 

nr.26/13.07.2012 emise de către directorul Camerei de Conturi a Judeţului Alba şi  Procesul verbal 

nr.19747/29.12.2014 al Comisiei de cercetare administrativă numită prin Dispoziţia 

nr.611/26.07.2012, coroborate cu prevederile cuprinse în O.U.G.R. nr 34/19.04.2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 337/17.07.2006 cu modificările ulterioare, H.G.R nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUGR nr 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, Legea nr 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările ulterioare, 
 

         În temeiul art.21, alin. (2) şi (3), art. 36, alin. (4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.c) şi art. 115 alin.(1) 

lit. b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

        Art. 1: (1) Se aprobă achiziţia publică şi încheierea unui contract de prestări de servicii, pentru 

servicii juridice (consultanţă şi reprezentare) necesare pentru reprezentarea reclamantului Oraşul 

Ocna Mureş în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 640/175/2013 aflat pe rolul Judecătoriei 

Aiud, prin achiziţie (încredinţare) directă, valoarea contractului fiind în limita sumei de 4.000 de lei. 

 

       (2) Obiectul Contractul de achiziţie publică are ca obiect prestarea de servicii juridice 

(consultanţă şi reprezentare) după cum urmează: 

       

1. Consultaţii juridice: Prestatorul va analiza situaţia, va stabili şi va comunica de urgenţă 

opinia sa privind actele ce vor trebui emise sau procurate şi/sau acţiunile care vor trebui 

intreprinse de către autoritatea contractantă în vederea completării şi precizării cererii 

introductive care face obiectul Dosarului nr. 640/175/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Aiud, 
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cu termen de judecată stabilit pentru data de 15.01.2015 (eventual iniţierea unui alt proces, 

cu extindere reprezentării şi a Primarului sau Consiliului local Ocna Mureş, dacă situaţia o 

va impune) pentru clarificarea situaţiei elementelor de pod, în conformitate cu cele cuprinse 

în Decizia nr.26/13.07.2012 emise de către directorul Camerei de Conturi a Judeţului Alba, 

Încheierea nr.3/11.12.2014 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Camerei de 

Conturi a Judeţului Alba şi Procesul verbal nr.19747/29.12.2014 al Comisiei de cercetare 

administrativă numită prin Dispoziţia nr.611/26.07.2012, inclusiv formularea precizării şi 

completării acţiunii în sensul celor arătate; 

 

2. Servicii de reprezentare juridică: Prestatorul va reprezenta  Autoritatea în litigiul care face 

obiectul  Dosarului nr. 640/175/2013 aflat la această dată pe rolul Judecătoriei Aiud, cu 

termen de judecată stabilit pentru data de 15.01.2015, ( sau în alt dosar în cazul in iniţierii 

unui alt proces), în fata instantelor judecatoresti de orice grad, în toate fazele procesuale, 

sens în care va asigura redactarea şi reprezentarea, depunerea şi susţinerea în faţa instanţelor 

de judecată a tuturor actelor procedurale necesare în acest dosar precum şi pentru 

îndeplinirea formalităţilor necesare pentru punerea în executare a hotărârii judecătoreşti. 

 

        Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

contractului de prestări de servicii juridice se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu 

Vinţeler.        
 

 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul pentru achiziţii publice; 

       - Direcţia juridică, administraţie publică ; 

       - Direcţia economică; 

 
 

Ocna Mureş, 08.01.205 

              

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZA, 

                 JR MARIN ARON                                                           SECRETAR ORAŞ 

                                                                                          JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.9; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 14; Voturi “pentru”:14;  
 

 


