
        R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL            

                                            H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 64/2017   

     privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice  

         de asistenţă şi reprezentare juridică 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad. 

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 61/164/16.05.2017 și  

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 48/210/28.03.2016 prezentată de  Primarul 

Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu,  prin  care se propune adoptarea de către  

Consiliul Local al Municipiului Brad a unei hotărâri  prin care să se aprobe 

achiziţionarea serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 68/526/16.05.2017, 

respective al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 52/167/24.05.2017 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 41/168/24.05.2017 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr.54/169/24.05.2017 al 

comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

agrement;  raportul nr. 56/170/22.05.2017 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi raportul nr. 52/171/22.05.2017 al comisiei pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;   

           În conformitate cu prevederile art. I alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 

întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, 

actualizată, ale art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată  

și art. 43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, actualizată; 

            În temeiul prevederilor art.21 alin. 1, 2 şi 3, art. 36 alin. 9, art.45 alin. 2 lit. “a” 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată,   

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. – Aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare 

juridică pentru dosarul nr. 572/57/2013* aflat în rejudecare pe rolul Tribunalului 

Hunedoara, având ca părţi pe Primarul Municipiul Brad, în contradictoriu cu Curtea de 

Conturi a României şi Camera de Conturi a Judeţului Hunedoara. 

 

 

 



         Art. 2. - Sumele necesare plăţii serviciilor prevăzute la art. 1 se vor suporta din 

bugetul local al Municipiului Brad cap. 51.02 “Autorităţi publice şi activităţi 

externe” titlul 20 “Bunuri şi servicii”. 

 Art. 3. – În aplicarea prevederilor art. 1  se împuterniceşte Primarul Municipiului 

Brad, domnul Florin Cazacu, să semneze în numele şi pentru Municipiul Brad 

contractul de asistenţă şi reprezentare juridică şi să negocieze onorariul aferent 

acestui contract. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Compartimentul Achiziţii, Compartimentul Juridic şi Serviciul Buget, Finanţe, 

Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale. 

           Art. 6. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

                                      -    Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

                                      -    Primarului Municipiului Brad; 

                                      -    Compartimentului Achiziţii ; 

                                      -    Compartimentului Juridic; 

                                      -     Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi 

Impozite  

                                            Locale. 

 

                                                                                     

 

 

                                            Brad, 25.05.2017     

                                                                                

 

                                                                                                             

Contrasemnează 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              SECRETAR 

  Viorel Curtean                                                           Mihaela David 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 
sistemul de vot: deschis,  

număr voturi obţinute: 10  voturi „pentru”, 5 abțineri (Adam Ionel Daniel, Bârea Vasile, David Dorin Sorin, Hărăguș Ioan și Huieț 

Petru) 


