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PROIECT HOTĂRÂREA NR.34 

din data de 14 iunie 2021 

cu privire la aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet 

de avocat 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

      Avînd în vedere : 

- referatul de aprobare a Primarului comunei Vărădia de Mureş cu privire la necesitatea incheierii unui 

contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat, pentru apărarea intereselor 

comunei;  

- raportul compartimentului de specialitate cu privire la necesitatea incheierii unui contract de asistenta 

juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat; 

- prevederile art. I, al. (2) lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice 

si intararea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative; 

- prevederile art.109 alin.1-3 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, ___ prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de __ voturi « pentru », 0 voturi 

« impotriva » si 0 « abtineri» voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotărârii fiind majoritatea simplă; 

   In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

Art.1. Se aprobă incheierea unui contract de asistenţă juridică pentru consultanta, redactare acte si 

reprezentare in instanta, in numele si pentru Comuna Vărădia de Mureş, Consiliul Local al comunei Vărădia 

de Mureş si Primarul comunei Vărădia de Mureş, cu cabinet individual Avocat Vesa Alin, cu suma de 4000 

lei/luna. 

Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Vărădia de Mureş sa semneze pentru si in numele comunei, 

contractul de asistenta juridica si imputernicirea avocatiala. 

Art.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi suportate din   

bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş aferent anului 2021. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutei Prefectului Judetul Arad 

- Primarului comunei  

- Compartimentul financiar – contabil 

 

 

INIȚIATOR, 

Primar, 

Miculiț Crina 

 


