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        ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

         PRIMARUL 

Nr.191  din 13.09.2022  

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

        privind aprobarea contractării de servicii de asistență juridică cu SCA TOMULEȚIU, 

GHERMAN, VARTEI și ASOCIAȚII, pentru reprezentarea Consiliului Local Ocna Mureș, 

Primarului Orașului Ocna Mureș și a UAT Orașul Ocna Mureș, în dos. nr. 2713/3/2012 

 

 

       CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă publică 

______________________________, la data de                .2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de 

convocare nr.      /           .2022, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

      Având în vedere: 
      - Referatul de aprobare nr.14199/13.09.2022 al Direcției juridice din care rezultă necesitatea 

contractării de servicii juridice în dos. nr.2713/3/2012, care se află pe rolul Tribunalului București.  

       - Raportul de specialitate comun ____________ nr.___________ al Direcției juridice și al 

Direcției economice; 

       - Oferta transmisă prin e-mail şi înregistrată la Primăria Oraşului Ocna Mureş sub nr. 

14164/13.09.2022 a  SCA TOMULEȚIU, GHERMAN, VARTEI și ASOCIAȚII, 

     -  Avizele ________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş,       

- 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. 

-  Decizia Curții Constituționale a României nr.249/2016,  

- Decizia Curții Constituționale a României nr.377/2016, 

- Art.109. alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

      În temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin (4) lit. a), alin.(14), art.154, alin.(6) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

           Art. 1. Se aprobă achiziția (contractarea) de servicii de consultanță, asistență juridică și de 

reprezentare, între Oraşul Ocna Mureş - în calitate de achizitor, şi SCA TOMULEȚIU, 

GHERMAN, VARTEI și ASOCIAȚII din cadrul Baroului Alba - în calitate de prestator pentru a 

reprezenta și susține interesele Consiliului local Ocna Mureș, ale Primarului orașului Ocna Mureș și 

ale UAT Orașul Ocna Mureș, în dosarul nr. 2713/3/2012, în faza procesuală FOND, precum și 

pentru întocmirea și susținerea unor acte procedurale conexe (întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, 

note scrise, concluzii scrise, precum sau a altor incidente ce pot apărea pe parcursul soluționării 

cauzei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

 

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

contractului de prestări servicii de asistență juridică cu SCA TOMULEȚIU, GHERMAN, VARTEI 

și ASOCIAȚII, pentru reprezentarea Consiliului Local Ocna Mureș, a Primarului orașului Ocna 

Mureș și a Orașului Ocna Mureș, în dosarul arătat la art. 1, se împuternicește primarul orașului 

Ocna Mureș.  

 

                Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 
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       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcția economică, 

      - Direcția juridică, 

      - SCA TOMULEȚIU, GHERMAN, VARTEI și ASOCIAȚII din cadrul Baroului Alba. 

       

  

 

 

 

 

Ocna Mureş,  13.09.2022 

                        

 

 

 

                       INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                    SECRETAR GENERAL, 

                               SILVIU VINŢELER                                            SIMION NICUŞOR PANDOR 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 
______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 

alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea 

comisia de specialitate _____________________________________________ 
alte avize necesare ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored: G.M.A. .ex: 3. anexe: 0;    Consilieri in functie: 17; prezenti:  ; voturi ,,pentru”(%):   ;   voturi ,,contra”:  ;  abţineri:  
 


	Având în vedere:

