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HOTĂRÂREA NR. 81 

Din 29.12.2015 

 

privind aprobarea angajării unui avocat pentru reprezentare în instanțele de judecată 

 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată  din data 

de 29 decembrie 2015, 

 

 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare al primarului orașului Ungheni înregistrat sub nr. 

7707/21.12.2015 referitor la aprobarea angajării unui avocat pentru reprezentare în instanțele de 

judecată și Raportul d specialitate nr. 7712/22.12.2015; 

 - prevederile art. 79^3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

673/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, Legea nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al orașului Ungheni aprobat prin H.C.L nr. 

53/25.08.2015; 

 - prevederile art. I, alin. (2), lit. „b” din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 

unor acte normative, 

 - prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

 - Încheierea ședinței publice din 7 decembrie 2015 - Dosar nr. 2185/102/2015 Secția 

contencios administrativ și fiscal; 

În temeiul: 



 - prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi alin. (6) și ale art. 115 alin. (1) litera b) 

din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă angajarea unui avocat pentru reprezentarea Consiliului local al orașului 

Ungheni în procese, la nivelul tuturor instanțelor de judecată. 

 Art.2 Se imputernicește primarul orașului Ungheni, dl. Prodan Victor, cu achizitionarea 

serviciilor de asistență juridică menționate la art. 1 si semnarea contractului de asistență juridică. 

           Art. 3   Prezenta hotărăre se comunică: 

-Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş. 

-Primarului oraşului Ungheni. 

-Se afişează la sediul Primăriei oraşului Ungheni. 
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