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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 45 
                                                          DIN 12.03.2018 
 
                              Privind  aprobarea achiziționării unui contract de servicii de  
                                                 asistență și  reprezentare juridică 
 
        Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de12.03.2018 . 
        Având în vedere: 
      - Expunerea de motive a primarului Oraşului Pecica, prin care arată oportunitatea 
        achiziționării unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică, 
      - Raportul nr.18960/09.03.2018 al  doamnei  Bonca Loredana-Bianca, consilier juridic în cadrul 
        aparatului de specialitate al primarului orașului Pecica, prin care  propune achiziționarea unui 
         contract de asistență și reprezentare juridică pentru un număr de 12 dosare din instanță, 
       -Prevederile art.1, alin.(1), alin.(3), lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 26 din 6 iunie 2012, 
        actualizată, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și  întărirea disciplinei 
        financiare și de modificare și completare a unor acte  normative, 
        -Prevederile art.21, alin.(2), alin.(3),art.36,alin.(2), lit.a),alin.(3), lit.c) și art.45, alin.(1) din Legea 
          nr.215/2001 R/A a  administrației  publice locale, 
       - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
       - Votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri.   
   - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată, 
                                             
                                                                 HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1.Se aprobă achiziționarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică pentru 
următoarele  dosare din instanță, după cum urmează: 
           1.1.  Dosar nr. 3532/55/2017 aflat pe rolul Tribunalului Arad 
           1.2.  Dosar nr. 3451/108/2016 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casaței și Justiție 
           1.3.  Dosar nr. 11165/55/2017 aflat pe rolul Tribunalului Arad 
           1.4.  Dosar nr. 14764/55/2017  aflat pe rolul Tribunalului Arad, 
           1.5.  Dosar nr.  14635/55/2017 aflat pe rolul Tribunalului Arad   
           1.6.  Dosar nr.  13175/55/2017 aflat pe rolul Tribunalului Arad 
           1.7.  Dosar nr.  13178/55/2017 aflat pe rolul Tribunalului Arad 
           1.8.  Dosar nr.  8350/55/2017 aflat pe rolul Tribunalului Arad 
           1.9.  Dosar nr.  18601/55/2017 aflat pe rolul Tribunalului Arad, 
           1.10.Dosar 543/59/2017 aflat pe rolul ICCJ            
           1.11.Dosar nr. 17079/55/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Arad 
           1.12.Dosar nr. 14636/55/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Arad 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul  prin d-na Bonca Loredana-
Bianca, consilier juridic şi se comunică cu: 
                  -  Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios  
                     Administrativ – Compartiment Juridic, 
                   -Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica-dna Bobeică Dorina, 
                   -Doamna Bonca Loredana-Bianca, consilier juridic U.A.T.Pecica. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
     GOLDEA DANIEL                                                                MOȚ ADELA LILIANA 


