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ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
NR. 50013/18.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea prelungirii contractului de asistență juridică nr. 2361/03.04.2014 și aprobarea
achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a intereselor orașului
Murfatlar, Consiliului Local Murfatlar în fața instituțiilor abilitate, în cauze de natură penală
Consiliul Local al orașului Murfatlar, întrunit în ședința ordinară din data de 25.01.2021;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare inițiate de Primarul orașului Murfatlar, Cojocaru
Gheorghe;
- Raportul tehnic de specialitate al insp.superior Ciubuc Iuliana;
- Avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 si nr.3;
În conformitate cu prevederile Art. I, alin. (2), lit. b) 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, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit.d, art. 196 alin. 1 lit. A din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Aprobarea prelungirii, prin act adițional a contractului de asistență juridică înregistrat
la Primăria orașului Murfatlar sub nr. 2361/03.04.2014 în vederea reprezentării în justiție și apărării
intereselor orașului Murfatlar și Consiliului Local Murfatlar în procesele în care acestea sunt parte,
aflate pe rolul instanțelor de judecată, în materie civilă, comercială, contencios administrativ şi fiscal,
de dreptul muncii, de drept societar, dreptul afacerilor, litigiile născute din executarea sau
neexecutarea contractelor civile sau/şi administrative, pentru desfiinţarea contractelor sau a actelor
juridice patrimoniale sau nepatrimoniale.
(2) Onorariul (prețul) râmâne neschimbat.
Art. 2. (1) Aprobarea achiziționării serviciilor de asistență juridică de consultanță, de asistență și
de reprezentare, pentru apărarea intereselor orașului Murfatlar și Consiliului Local Murfatlar, în cauze
de natură penală.
(2) Onorariul (prețul) serviciilor juridice în materie penală se va plăti, pe faze procesuale,
pentru cauză/dosar, după cum urmează:
- etapa premergătoare fazei de urmărire penală - 2.000 lei
- etapa desfășurării urmăririi penale - 3.000 lei
- etapa judecării în camera preliminară - 4.000 lei
- etapa judecării în primă instanță, etapa judecării în căile ordinare și extraordinare de atac -5.000 lei.
Art. 3. Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al orașului Murfatlar.
Art. 4 Secretarul general al orașului Murfatlar va comunica prezenta Primarului, Instituției
Prefectului și tuturor factorilor interesați.
Prezenta hotarare a fost adoptată cu un număr de .... voturi pentru, .... voturi împotrivă și .....
abțineri.
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