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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR. 59/2018 

privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Baia Mare a unor servicii de reprezentare, 

consultanţă şi asistenţă juridică  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ DE ÎNDATĂ,  

LUNI 19 FEBRUARIE 2018 

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.          

117/2018; 

• Referatul  înregistrat cu  nr. 4891/26.01.2018,  privind aprobarea contractării de servicii 

juridice: asistenţa şi reprezentarea municipiului de către un avocat în sensul prevederilor Legii 

nr. 51/1995 republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în faţa 

instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în 

faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale, asistenţă şi consultanţă juridică 

acordată de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile 

prevăzute anterior în cadrul activităților de depunere, evaluare, contractare, implementare și 

postimplementare a proiectelor cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 -2020;  

• Raportul Direcției juridice, înregistrat cu nr.118/2018, privind aprobarea achiziționării de către 

Municipiul Baia Mare a unor servicii de reprezentare, consultanță și asistență juridică;  

• Adresele ADR Nord-Vest privind finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară pentru 

proiectele depuse în cadrul apelului nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI:  

 

- Cresterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de 

Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea"/115487 

- Creșterea performaței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare, Școala 

gimnazială ”Dimitrie Cantemir”/110405  

- Cresterea performanței energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare - 

Scoala Gimnaziala "Avram Iancu"/111419 

- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Liceul 

cu Program Sportiv Baia Mare/110443 

- Scrisoarea Răspuns contestatar emisă de MRDAFPE nr.10925/31.01.2018 ca urmare a 

Contestației înaintate de Municipiul Baia Mare pentru proiectul Cresterea eficientei energetice 

in cladirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae 

Rusdea"/115487 

 

Având în vedere : 

• Art. 1, alin (2), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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 modificări , în care se stipulează că "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:b)consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului 
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General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale 

administraţiei publice locale; 

• Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat ; 

• Art.36, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 4 , art. 44, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să angajeze apărător  care să asigure: 

asistenţa şi reprezentare a municipiului Baia Mare în cadrul unor proceduri judic iare în faţa 

instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în 

faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale, în cadrul activitatilor de evaluare, 

contractare a proiectelor cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3.1B Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituția Prefectului Județului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Direcția Juridică, Administrație Publică Locală; 

• Direcţia Economică; 

• Direcția Proiecte; 

• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 

      Pop Mariana                                                                                        Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  
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