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H O T A R A R E A  nr. 51/2020 

privind aprobarea angajarii unui avocat pentru formularea contestatiei impotriva 

Deciziei nr. 402 din 07.10.2020 emisa de Ministerul Lucrarilor Publice, 

Dezvoltarii si Administratiei, precum si a Notei de neconformitate nr. 

74004/11.08.2020 si asigurarea apararii in fata Tribunalului Maramures in dosarul 

astfel constituit 

 

Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta extraordinara la data de 14.10.2020 

 Avand in vedere : 

- Decizia nr. 402 din 07.10.2020 emisa de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 

Administratiei precum si a Notei de neconformitate nr. 74004/11.08.2020; 

- Raportul compartimentului juridic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului. 

 In temeiul Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare.   

          In conformitate cu prevederile art. 1, al. 2, lit.b din OUG.26/2012 privind unele 

masuri de remediere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare 

si completare a unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

      In baza art. 129 al. 1,  al. 14  si art. 196 al.1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ.  

H O T A R A S T E 

        Art.1. Se aproba angajarea unui avocat pentru formularea contestatiei impotriva 

Deciziei nr. 402 din 07.10.2020 emisa de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 

Administratiei, precum si a Notei de neconformitate nr. 74004/11.08.2020 si asigurarea 

apararii in fata Tribunalului Maramures in dosarul astfel constituit. 
       Art.2. Cheltuielile cu onorariul avocatului vor fi suportate din bugetul local al orasului 

Seini in suma de 9.500 lei. 

 Art.3.Prezenta se comunica:  

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ; 

- Compartimentului juridic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ; 

- Se publica pe site.    

     Seini la 14.10.2020                                                       

                                                                                       Contrasemneaza 

         Presedinte de sedinta     Secretar general, 

    Bodea Octavian                           Danci Gabriela                        

       


