
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.113/2020 
privind aprobarea  achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a comunei

Săsciori

Consiliul Local al comunei Săsciori, județul Alba, întrunit ăn ședintă –extraordinară- de îndată
în ziua de 23 decembrie 2020;   

Văzând:
-Proiectul de Hotărâre  privind aprobarea  achiziționării de servicii juridice de asistență și 

reprezentare a comunei  Săsciori
-Referatul de aprobare a Proiectului de Hotarare privind aprobarea  achiziționării de 

servicii juridice de asistență și reprezentare a comunei  Săsciori
Raportul de specialitate cu privire la oportunitatea achiziționării de servicii juridice de 

asistență și reprezentare a comunei  Săsciori
– Oferta de servicii de asistență juridică NR.14/22.12.2020 a Cabinetului individual de 

avocat „RUS IOAN”
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget – finanţe;
– Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.3 – juridice;

Având în vedere  prevederile:
-art.nr.I,  alin.(2) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri  de reducere a cheltuielilor  publice și

întărirea  disciplinei  financiare  și  de  modificare  și  completare  a  unor  acte  normative,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

-Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
– art.109, alin(3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 129 (1) coroborat cu art. 196 (1) lit. „a” din din Ordonanta de urgenta nr. 
57/2019 , privind codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E  :

Art.1.Se aprobă achizitionarea de servicii de asistență  juridică și reprezentare  în Dosarul
nr.21726/211/2019 - în rejudecare - la Judecătoria Cluj-Napoca, având ca obiect revizuirea sentinței
civile nr.2514/12.03.2014 pronunțată în dosarul cu nr.6079/278/2008, la care se află conexat dosarul
nr.7548/278/2008*,  privind  reconstituirea  dreptului  de  proprietate  în  temeiul  legilor  fondului
funciar.

Art.2.Achiziția  serviciilor  de asistență juridică și reprezentare se va desfășura în condițiile 
prevazute de Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare  și nu va
depăși suma de 9500 lei.

Art.3.Se împuternicește dl. Morar Nicolae Florin-primarul comunei Săsciori să încheie 
contractul de servicii de asistență juridică cu Cabinet individual de avocat „RUS IOAN” având ca 
obiect serviciile juridice menționate în art.1 și să reprezinte  U.A.T  comuna Săsciori, județul Alba 
în  instanță la termenele de judecată, până la pronunțarea hotărârii definitive de  Judecătoria Cluj-
Napoca.



Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la :
-Instituţia Prefectului – judeţ Alba;
-Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Săsciori;
-D-lui Nicolae Florin Morar – primarul comunei Săsciori;
-Compartimentului avhiziții publice

Săsciori la data de 23 decembrie 2020

Presședinte de ședință                                      Contrasemnează pentru legalitate
             Consilier local,          p.Secretar general al comunei,

 CIBU ȘTEFAN                                                              Maria-Monica Ilea

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi favorabile, valabil exprimate, din numărul
total de ____consilieri în funcție și ____consilieri prezenți.


