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HOTĂRÂREA NR. 11/2019 

Îndreptarea Hotărârii nr.: 61/2018 privind aprobarea încheierii contractului pentru 
externalizarea serviciilor specializate pentru reprezentare juridică; 

 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 14martie 2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Nota de fundamentare nr. 31/S/24.01.2019; Proiectul de Hotărâre nr.: 32/S/24.01.2019; 

Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 47/S/08.01.2019; Raportul 

compartimentului de specialitate al compartimentului juridic nr. 49/S/11.03.2019; Avizul de 

legalitate nr.: 63/S/12.03.2019; Avizul comisiei de specialitate nr.: 77/S/14.03.2019, 

Procesul-verbal al Curții de conturi Harghita nr.: 1418/05.10.2018; Obiecția 1478/10.10.2018 
depusă de Comuna Ulieș, respectiv Decizia nr.: 24/2018 emisă de Curtea de Conturi Harghita; 

Hotărârea nr.: 8/2018 privind privind aprobarea bugetului local al comunei Ulieș pentru anul 
2018; Hotărârea Consiliului local nr.: 21/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018 și Hotărârea nr.: 45/2018 privind 
rectificarea bugetului comunei Ulieș pentru anul 2018; Hotărârea nr.: 61/2018 privind 
aprobarea încheierii contractului pentru externalizarea serviciilor specializate pentru 
reprezentare juridică; 

Adresa Instituției Prefectului Județului Harghita nr. 782/SL/15.01.2019 

Ținând cont de actele normative: 

Art. 3 al. (1) lit. b). din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 
republicat (r3) cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 6 al. (3) din Statutul profesiei de avocat cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 al. (5) din 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu art. 43 al. (3) lit. c). din Hotărârea nr.: 395/2016 Norme Metodologice din 2016 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările 
ulterioare; 

Art. I al. (1) și al. (2) din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, 
cu moficările și completările ulterioare; 

Art.80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Art. 8 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 
cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 și 8 din Legea 554/2004 contenciosului administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 al. (4) lit. a)., art. 45 şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr.: 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 
 

HOTĂRĂRE: 
 

Art. 1.Se revocă Hotărârea nr.: 61/2018 privind aprobarea încheierii contractului pentru 
externalizarea serviciilor specializate pentru reprezentare juridică. 

Art. 2.Hotărăște externalizarea serviciilor pentru reprezentarea juridică în fața instanțelor 
judecătorești și autorități publice prin achiziție directă pentru rezolvarea conflictului juridic 
apărut în urma emiterii Procesului-verbal al Curții de conturi Harghita nr.: 1418/05.10.2018. 

Art. 3.  Prezenta Hotărâre constituie acordul de voință pentru încheierea contractului de 
mandat până la rezolvarea conflictului juridic și este valabil în fața organelor jurisdicționale 
atât pe fond precum și în apel precum și în căile extraordinare de atac precum și în fața 
oricărui instituții publice sau private cu care avocatul va avea contact pentru rezolvarea 
pricinii. 

Art. 4. Hotărăște mandatarea primarului comunei Ulieș pentru încheierea unui contract cu un 
avocat membru al UNBR. 

Art. 5. Pentru încheierea contractului se va iniția procedura achiziției directe de către Primar, 
contractul va fi avizat pentru legalitate de persoana desemnată cu atribuții de secretar, plata 
cheltuielilor va fi supervizată de către compartimentul de contabilitate. 

Art. 6. Prezenta Hotărâre va fi comunicată primarului, persoanei desemnate cu atribuții de 
secretar, compartimentului de contabilitate, respectiv Instituției Prefectului din Județul 
Harghita. 

 

 
 Președintele ședinței Contrasemnează  
 Orban Balazs Persoana desemnată 
  Cu atribu ții de secretar 
  FazakasLaszlo 


