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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. 60/2018 

privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător în cadrul dosarului nr. 

78/33/2018, pe rolul Curții de Apel Cluj 

 

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.119/2018; 

• Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală  înregistrat cu nr.119/2018;;  

• Procedura de atribuire a acordului-cadru având ca obiect ”Gestiune, întreținere și reparații străzi în 

Municipiul Baia Mare”; 

• Decizia C.N.S.C. nr. 157/C6/4668 din 17.01.2018, prin care a fost respinsă, ca nefondată, contestația 

formulată de către S.C. DIFERIT S.R.L., în contrad ictoriu cu MUNICIPIUL BAIA MARE; 

• Dosarul nr. 78/33/2018, pe rolul Curții de Apel Cluj, având ca obiect anularea deciziei C.N.S.C. nr. 

157/C6/4668/17.01.2018; 

 

Având în vedere: 

• Dispoziţiile 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 şi completări, în care se stipulează că, în situaţii temeinic justificate, pot 

fi achiziţionate servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare, în condiţiile legii, 

numai cu aprobarea consiliilor locale; 

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

• Prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, ale H.G. 395/2016, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și ale Legii nr. 

101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ; 

• 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 consultanţă 

şi asistenţă de specialitate şi să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare, în dosarul nr. 

78/33/2018, pe rolul Curții de Apel Cluj, având ca obiect anularea deciziei C.N.S.C. nr. 

157/C6/4668/17.01.2018, pe fond și în eventualele căi de atac ordinare sau extraordinare.   

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 
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• Direcţia Juridică Administrație Publică Locală; 

• Direcţia Achiziții; 

• Direcția Economică; 

• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

      Pop Mariana                                                                                        Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 18 

Pentru 18 

Impotrivă - 

Abţineri - 


