
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

           

             H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziţionarea  de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Orașului 

Huedin, a Consiliului Local al Orașului Huedin, și a Instituţiei Primarului Orașului Huedin, în dosarul cu nr. 

434/242/2019, cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al Orașului Huedin.  

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 23.10.2020. 

   Având în vedere obiectul Dosarului nr. 434/242/2019 si solutionat in prima instantă, in  contradictoriu 

cu reclamanta SC Sylevy Salubriserv SRL, dosar aflat încă pe rolul Judecătoriei Huedin, privind plata taxei 

speciale de catre persoanele care nu detin contract de salubrizare 

    Tinand seama de referatul nr. 8253/23.10.2020 inaintat de cons. Juridic Potra Mihaela, privind 

aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Orașului Huedin, a 

Consiliului Local al Orașului Huedin, și a Instituţiei Primarului Orașului Huedin, si luand in considerare 

necesitatea asigurării asistenței  juridicie calificată şi reprezentarea de către avocat, ținând cont de complexitatea 

dosarului, justificată pe de-o parte de calitatea părților, și pe de altă parte de obiectul acțiuniii. 

    Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 8255/23.10.2020 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economiso – financiare la ședința din data de 23.10.2020. 

     În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(2) lit.b) din OUG nr.26/2012-privind unele măsuri 

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

unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice ale 

administraţiei publice locale, art. 109, alin.3,4  art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin. 4, lit.a,  și art. 196, alin.1, lit.a 

din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, 

 

      H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1.Se aprobă, conditiile legii, achiziţionarea  de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a 

intereselor Orașului Huedin, a Consiliului Local al Orașului Huedin, și a Instituţiei Primarului Orașului Huedin, 

în dosarul cu nr. 434/242/2019, cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al Orașului 

Huedin. 

Art.2. Se împuternicește Primarul Orașului Huedin să semneze contractul privind achziționarea 

serviciilor de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Orașului Huedin, a Consiliului Local al 

Orașului Huedin, și a Instituţiei Primarului Orașului Huedin, în dosarul cu nr. 434/242/2019. 

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Directia economica, si 

Compartimentul achizitii publice. 

Nr.136/23.10.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              12 

        Consilieri absenti:    3  

        Votat pentru:   12 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Buzaș-Fekete Maria                                 Cozea Dan 


