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     HOTĂRÂREA    Nr.  5/ 21   ianuarie 2020  
privind aprobarea încheierii unui contract  de   asistentă   juridică si reprezentare in instantă   cu 

un cabinet de avocatură /avocat specializat  pe procese penale care să reprezinte  interesele  
Primarului comunei Cicârlău în dosarul penal nr.14888/182/2019 al Judecătoriei Baia Mare  

   
Consiliul  local al comunei Cicarlau   judetul Maramureș, întrunit în sedintă ordinară  în 

data de  21 ianuarie 2020 , analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
        d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 
publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 
actelor administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si completările 
ulterioare 

g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 
 Luând act de:  

Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău însotit de referatul de 
aprobare nr.263/2020, raportul compartimentului de resort  nr. 264/2020,  Referatul nr. 289 
/2020 al Compartimentului  juridic  din cadrul Primăriei comunei Cicârlău prin care propune  
încheierea unui  contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă în dosarul penal nr. 
14888/182/2019 al Judecătoriei Baia Mare, avizele  comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului 
local;  

        În temeiul:  art. 1 alin 2 din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri  de reducere a 

cheltuielilor  publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare   a unor acte normative , 

art. 87 alin 5 , art . 129 alin 1 si 2 , lit d  si art .196 alin 1, lit a din  OG nr. 57/2019  privind Codul 

administrativ, cu  completările si modificările ulterioare  
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 Art. 1 Se aprobă  încheierea  unui contract de  asistentă   juridică si reprezentare in 

instantă  cu un cabinet de avocatură / avocat specializat  pe procese penale care să reprezinte  
interesele  Primarului  comunei Cicârlău în dosarul penal nr.14888/182/2019  al Judecătoriei 
Baia Mare, în calitate de pârât,  reclamant Gheorghe Cozmuta.  

 
                 Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează 
Compartimentul juridic.  

 
           Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: 

 
           - Prefecturii Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate   
           - Primarului comunei Cicârlău 
           - Viceprimarului  comunei Cicârlău  
           - Compartimentului juridic 
        - Compartimentului contabil  
          -   Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site-ul institutiei  de către Secretarul 
general al comunei Cicârlău  
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Nr. consilieri  12, prezenti  11, voturi pentru  11 

 
 
 
 


