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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind aprobarea prelungirii contractului nr.1 / 03.01.2018, încheiat cu Cabinet individual
de avocat Aldea Adrian
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 16 Decembrie 2021,
Luând act de:
- Referatul de aprobare nr. INT792/09.12.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul Compartimentului de Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri
Administrative, înregistrat sub nr. INT793/09.12.2021;
- HCL Avrig nr.9/69/2012 privind achiziționarea serviciilor de asistență juridică;
- HCL Avrig nr. 109/2019 privind ratificarea contractelor de asistență juridică și
prelungirea contractului de asistență juridică nr. 1/03.01.2018;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig,
Analizând temeiurile juridice:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
d) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) art. I alin. (1) și (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a
unor acte normative;
f) prevederile Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu
modificări și completări ulterioare;
Luând în considerare complexitatea cauzelor și a procedurilor aferente dosarelor de
instanță și actelor întocmite pentru instrumentarea cauzelor, precum și faptul că reprezentarea
juridică nu poate fi asigurată prin personalul propriu din aparatul de specialitate al primarului
orașului Avrig, datorită volumului mare de lucru,
În temeiul prevederilor art. 109 alin. (3), 129 alin. (1) și alin. (14), 139 alin. (1) coroborat
cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă prelungirea contractului nr. 1 / 03.01.2018, încheiat cu Cabinet
individual de avocat Aldea Adrian, în aceleași condiții contractuale, pentru o perioadă de 12
luni, până la data de 31.12.2022.
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Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului orașului Avrig, prin
compartimentul de specialitate.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.4 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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