ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 44
privind aprobarea contractării de servicii de asistență juridică, pentru reprezentare
în dosarul nr. 1457/107/2014*

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.03.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.227/23.03.2018 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având in vedere: Referatul nr. 3848/16.03.2018 al Direcției juridice, Raportul de specialitate
comun nr.4445/27.03.2018 al Direcției juridice și al Direcției economice, oferta transmisă prin email şi înregistrata la Primăria Oraşului Ocna Mureş sub nr. 4087/20.03.2018 a Cabinetului
Individual de Avocat “ Rus Ioan”, cu sediul în Alba Iulia, p-ța Iuliu Maniu, nr. 16, biroul nr. 3, jud.
Alba, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş,
coroborate cu Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată, 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, actualizată, OUG nr.26/2012, Decizia Curții
Constituționale a României nr.249/2016, Decizia Curții Constituționale a României nr.3772016,
În temeiul: art.21, alin. (2) şi (3), art. 36, alin. (9), art.45 şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă achiziția (contractarea) de servicii de consultanță și asistență juridică de către
Oraşul Ocna Mureş- în calitate de achizitor, şi Cabinet Individual de Avocat – Rus Ioan- în calitate
de prestator, pentru reprezentarea Consiliului local al orașului Ocna Mureș în dosarul nr.
1457/107/2014*, având ca obiect pretenții, onorariul avocațial fiind de 2.500 lei, inclusiv TVA-ul
aferent.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractului de prestări servicii de asistență juridică cu Cabinet Individual de Avocat – Rus Ioan,
pentru reprezentarea Consiliului Local Ocna Mureș în dosarul arătat la art. 1, se împuternicește
primarul orașului Ocna Mureș.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul pentru achiziţii publice;
- Direcţia juridică;;
- Direcţia economică.
- Cabinet Individual de Avocat – Rus Ioan, Alba Iulia, p-ța Iuliu Maniu, nr. 16, biroul nr. 3,
jud. Alba.
Ocna Mures, 29.03.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN

Tehnored. N.F.O.exp.6;anexe:0.

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

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

1

