
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 ex. / E.M. / 09.01.2018  

 

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR.610 /2017 

privind aprobarea achiziţionării de către S.C. Vital S.A. a unor servicii de reprezentare, consultanţă şi 

asistenţă juridică  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,  

MIERCURI 27 DECEMBRIE 2017   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.799/2017; 

• Raportul Direcției juridice, înregistrat cu nr.45084 /2017, privind aprobarea achiziționării de către S.C. 

VITAL S.A. a unor servicii de reprezentare, consultanță și asistență juridică,  

 

Având în vedere: 

• Art. 1, alin. 3, 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 activităţ ile 

juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, 

companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome 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 şi mandatarea reprezentanţilor 

statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora: 

  - lit. b) de către consiliile locale ,consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti,   

după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capital social”. 

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

• Referatul  S.C Vital S.A înregistrat la Municipiul Baia Mare cu  nr. 45052/2017,  privind aprobarea 

contractării de servicii juridice: asistenţa şi reprezentarea societăţii 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 

investiţiilor derulate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM),  

• Contestaţiile Formulate de S.C. Ramboll South East Europe S.R.L., S.C. European Funds Invest 

S.R.L., S.C. Romair Consulting S.R.L., S.C. TPF Cproject S.R.L., Luis Berger Sas la C.N.S.C.  

împotriva rezultatelor intermediare ca urmare a finalizării etapei de analiză a propunerilor tehnic e;   

• Hotărârea Consiliului Local nr. 131/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Vital S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare;  

• Dispoziţiile 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.2, 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: 
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HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă contractarea de servicii juridice: asistenţa şi reprezentarea societăţii 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 investiţiilor derulate prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare (POIM),. 

Art. 2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Baia Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. 

Vital S.A. să voteze pentru aprobarea contractării serviciilor enumerate la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituția Prefectului Județului Maramureş;  

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Direcția Juridică, Administrație Publică Locală; 

• Direcţia Economică; 

• S.C. Vital S.A; 

• Reprezentantul Municipiului Baia Mare în  AGA S.C. Vital S.A. 

• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

      Kovács Richárd                                                                                    Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 16 

Pentru 16 

Impotrivă - 

Abţineri - 


