ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MIHĂILENI
CONSILIUL LOCAL MIHĂILENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂREA Nr. 36/2019
Privind aprobarea încheierii contractelor de asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă în
Dosarul nr. 676/96/2019 aflat pe rolul Tribunalului Harghita

Consiliul Local Mihăileni întrunit în şedinţă la data de 25.07.2019
Analizând necesitatea asigurării asistenţei juridice de consultanţă, şi reprezentare în instanţă
în Dosarul nr. 676/96/2019 aflat pe rolul Tribunalului Harghita ;
Având în vedere:
 Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Mihăileni dl.
Izsák-Székely Lóránt;
 Raportul de specialitate al secretarului comunei Mihăileni;
 Avizul comisiei juridice cu nr.____/2019;
 Prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, precum şi a Legii
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile art. 1 din OUG nr26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte
normative;
 Prevederile Legii nr.51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă încheierea contractelor de asistenţă juridică, între Comuna Mihăileni şi
Cabinetul individual de Avocat Majai Laszlo, având ca obiect reprezentare în instanţă a
Primarului comunei Mihăileni şi Consiliul local Mihăileni, în Dosarul nr. 676/96/2019
aflat pe rolul Tribunalului Harghita, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului Comunei Mihăileni,
Instituţiei Prefectului judeţului Harghita şi Cabinetului de avocat Majai Laszlo.
Mihaileni, la data de 25.07.2019
Preşedintele de şedinţă,
Eröss Antal

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

- EXPUNERE

DE

MOTIVE -

Privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică între Comuna Mihăileni şi
Cabinet individual de Avocat Majai Laszlo

Avand in vedere dispozitiile art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr.
215/2001, privind administratia publica locala, potrivit carora: „(1) Unităţile
administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate
juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal,
titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile
teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativteritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind
administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt
parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
(2) În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după
caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean.
(3) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici
o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să
reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor
administraţiei publice locale respective, în justiţie.”.
Avand in vedere dispozitiile art. I alin. (2) 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;
„(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor
publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate
juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în
condiţiile legii, numai cu aprobarea:
a) .................
b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale
administraţiei publice locale.
Fata de considerentele sus-mentionate propun Consiliului Local al comunei
Mihăileni adoptarea Proiectului de Hotarare privind aprobarea încheierii unui
contract de asistenţă juridică între Comuna Mihăileni şi Cabinet individual de
Avocat Majai Laszlo.
Propus spre dezbatere la sedinţa din 27.06.2019,

Iniţiator, primar
Izsák-Székely Lóránt

