ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.166
privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice între Oraşul Ocna Mureş- în
calitate de achizitor şi Cabinet Avocatură Costin N. Mircea –Nicolae- prestator, pentru
reprezentarea Oraşului Ocna Mureş, Consiliului Local al Oraşului Ocna Mureş şi a Primarului
Oraşului Ocna Mureş în dos. nr. 11580/3/2017
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27.09.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.620/21.09.2017 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având in vedere: oferta transmisă prin e-mail şi înregistrata la Primăria Oraşului Ocna Mureş
sub nr. 14.653/27.09.2017, completată prin adresa trimisă tot prin e-mail şi înregistrată sub nr.
14746/27.09.2017 a Cabinet Avocatură dr. Costin N. Mircea- Nicolae din Cluj Napoca, nota de
fundamentare nr. 14329 din 21.09.2017 a Direcţiei juridice şi raportul comun
nr.
14.487/25.09.2017 al Direcţiei juridice şi al Direcţiei economice, avizele favorabile ale comisiilor
de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr.98/2016 privind
achiziţiile publice, H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr
98/2016;
În temeiul: art.21, alin. (2) şi (3), art. 36, alin. (9), art.62 alin.1), 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 contract de prestări servicii juridice între Oraşul Ocna
Mureş- în calitate de achizitor, şi Cabinet Avocatură- Costin N. Mircea- Nicolae- în calitate de
prestator, cu sediul în Cluj Napoca, bld. 21 decembrie, nr. 100, jud. Cluj, C.I.F. RO20771646 din
25.01.2017, pentru reprezentarea Oraşului Ocna Mureş, Consiliului local Ocna Mureş şi a
Primarului Oraşului Ocna Mureş în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 11580/3/2017, aflat pe
rolul Tribunalului Bucureşti, în următoarele condiţii:
- Cabinet Avocatură- Costin N. Mircea Nicolae va reprezenta Oraşul Ocna Mureş, Consiliul
Local Ocna Mureş şi Primarul oraşului Ocna Mureş şi în litigiul care face obiectul dosarului
nr. 11580/3/2017, cu termen de judecată stabilit pe data de 27.10.2017 la Tribunalul
Bucureşti şi care are ca obiect excepţie nelegalitate act administrativ dosar nr. 2713/3/2012;
- Pentru serviciile prestate se aprobă onorariul de 11.900 de lei, care va fi achitat
prestatorului Cabinet Avocatură- Costin N. Mircea- Nicolae;
- 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 1000 lei /deplasare pe ruta Cluj Napoca – Bucureşti, sumă ce va fi diminuată în
cazul unor deplasări mai scurte, proporţional cu diminuarea distanţei de deplasare, în baza
documentelor justificative care vor fi prezentate;
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.
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Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul pentru achiziţii publice;
- Direcţia juridică;;
- Direcţia economică.
- Cabinet Avocatură Costin N. Mircea-Nicolae , cu sediul în Cluj Napoca, bld. 21 Decembrie, nr.100.

Ocna Mures, 27.09.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA

RED/DACT:T.O.M.EXP:7;ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 15; voturi ,,pentru”: 15; .voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0.
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