
  

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                           

                                                

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  93 

din  22 martie 2018 

 

privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență juridică și reprezentare în 

instanță în Dosar nr. 28/102/2018 aflat pe rolul Tribunalului Mureş 

 

 
        Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

         Văzând expunerea de motive nr. 17.428 din 20 martie 2018 inițiat de consilieri locali 

U.D.M.R. cu privire la  aprobarea achiziționării de servicii de asistență juridică și 

reprezentare în instanță în Dosar nr. 28/102/2018 aflat pe rolul Tribunalului Mureş, 

În temeiul art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a Legii nr. 

51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, al art.1 alin.2 

din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 

disciplinei financiare,  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1, alin.2 lit. d), alin.6 lit. a) pct. 9 şi alin. 

9, art. 45 alin. 1, art. 115 alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă angajarea unei case/cabinet de avocatură specializate pentru 

servicii de consultanţă juridică, de asistenţă şi de reprezentare în faţa instanţelor de 

judecată, care să reprezinte interesele Consiliului Local în Dosarul nr. 28/102/2018 aflat pe 

rolul Tribunalului Mureş. 

 

 Art. 2 Se  împuterniceşte Primarul Municipiului Tîrgu Mureş, dr. Dorin Florea să 

semneze contractul pentru angajarea unei case de avocatură pentru servicii de consultanţă 

juridică, de asistenţă şi de reprezentare în faţa instanţelor de judecată în Dosarul nr. 

28/102/2018 aflat pe rolul Tribunalului Mureş, conform art. 1 al prezentei hotărâri, urmare 

a negocierii cuantumului onorariului avocaţial în prezenţa unei comisii formate din trei 

persoane, dintre care doi consilieri locali:  

 

1. Kovács Lajos Alpár - consilier local 

2. Bakó Szabolcs       - consilier local 

3. _____________________ -  ___________ 

 

Art. 3 Mandatarul va depune informări asupra negocierii şi a stadiului soluţionării 

cauzei la Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş spre informarea Consiliului Local Tîrgu 

Mureş. 

 



Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin, Direcţia juridică, contencios administrativ şi 

administraţie publică locală şi Direcţia economică.  

 

Art. 5.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

 
                                                                                   Președinte de ședință, 

                                                     dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

                Contrasemnează, 

p. Secretarul Municipiului Tîrgu  Mureş 

     Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 

          Cătană Dianora - Monica 

 

 
 


