
 

                          R O M ÂN I A 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

O R A Ş U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

Str. P-ța Unirii, Nr. 16, Cod 435400 

E-Mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

H O T A R A R E A  nr. 65/2021 

Privind aprobarea angajarii unui avocat in vederea asigurarii apararii in fata 

Tribunalului Maramures in dosar nr. 1804/100/2021 avand ca obiect anulare act emis 

de autoritati publice locale 

 

Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 13.09.2021 

 Avand in vedere : 

- Dosarul nr. 1804/100/2021 inregistrat la Tribunalul Maramures avand ca obiect anulare act emis 

de autoritati publice locale; 

- Referatul secretarului general al orasului prin care se propune angajarea unui avocat ; 

-  Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului general al 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, art. 109 alin. 2 si 4  si art. 196 al.1, lit. a din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

H O T A R A S T E 

        Art.1. Se aproba angajarea unui avocat in vederea asigurarii apararii in fata Tribunalului 

Maramures in dosar nr. 1804/100/2021 avand ca obiect anulare act emis de autoritati publice locale. 

       Art.2. Cheltuielile cu onorariul avocatului vor fi suportate din bugetul local al orasului Seini in 

suma de 4.000 lei la care se adauga TVA. 

 Art.3.Prezenta se comunica:  

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

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

- Secretarului general al orasului ; 

- Se publica pe site.  

   

     Seini la 13.09.2021  

                                                      

                                                                                                        Contrasemneaza 

         Presedinte de sedinta                       Secretar general, 

  Baltos Marius                                                   Danci Gabriela  


