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   HOTĂRÂREA       Nr.  52   / 31  mai   2022  
privind aprobarea încheierii unui contract  de   asistentă   juridică si reprezentare in instantă   

cu un cabinet de avocatură /avocat specializat  care să reprezinte  interesele Primarului   
comunei Cicârlău  

 
Consiliul Local al comunei Cicarlau   judetul Maramureș, întrunit în sedinta ordinară 

în data de  31 mai  2022 ,  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. 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 ; 
      h) art. 87 alin 5 , art . 129 alin 1 si 2 , lit d , art . 136 din OG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 
 Luând act de:  

Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău însotit de referatul de 
aprobare nr.3376/2022, raportul compartimentului de resort  nr.3377/2022,  Referatul nr. 3378 
/2021 al compartimentului  juridic  din cadrul Primăriei comunei Cicârlău prin care propune  
încheierea unui  contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă  a intereselor 
comunei  Cicârlău, urmare a plangerii penale formulate de către  domnul Gheorghe Cozmuta  
împotriva   numitilor  Sorin LUPSE, Primarul comunei Cicârlău si  Rudolf Stauder , Prefectul 
judetului Maramures; 

 Plangerea penală  formulată de către domnul Gheorghe Cozmuta  împotriva numitilor  
Sorin Lupse – Primarul comunei Cicârlău  si Rudolf Stauder – Prefectul judetul Maramures;  

 Avizele favorabile ale comsiiilor de specialitate ale consiliului local; 
 Oferta  cabinetului Individual de avocat ,, Taranu Sorin” , înregistrată sub nr. 

3478/26.05.2022;  
        În temeiul :  art.  139 alin 1 si alin 3 , lit. i, art .196 alin 1, lit a din  OG nr. 57/2019  

privind Codul administrativ, cu  completările si modificările ulterioare , 
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HOTĂRĂSTE  

 
 Art. 1 Se aprobă  încheierea  unui contract de  asistentă   juridică si reprezentare in 

fata organelor  de cercetare penală ( Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare si 
Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures)  si la instantele de judecată ( Judecătoria Baia 
Mare , Tribunalul Maramures si Curtea de Apel Cluj Napoca  cu Cabinetul Individual  de 
avocat  ,, Taranu Sorin” , care să reprezinte  interesele   Primarului comunei Cicârlău  cu 
privire la plângerea penală formulată   de domnul Gheorghe COZMUTA  pentru săvârsirea 
infractiunii de fals în înscrisuri, care va asigura:  

  
Art. 2  Se aprobă valoarea contractului de asistentă juridică si reprezentare in instantă  

la suma de : - 5000  lei/ dosar  pentru reprezentarea Primarului comunei Cicârlău, precum si 
redactarea  tuturor documentelor   si asistare la Parchetul de pe langa Judecătoria Baia Mare  
si Tribunalul Maramures, în faza de urmarire penală ; 

- 2000 lei  pentru reprezentarea  Primarului comunei Cicârlău , precum  si redactarea 
tuturor documentelor   si asistare în faza  de cameră preliminară la Judecătoria baia 
Mare ( daca  va fi cazul); 

- 3000 lei  / faza de judecată pentru reprezentarea  Primarului comunei Cicârlău, 
precum si redactarea  tuturor documentelor si asistare în faza de judecată 9 dacă 
va fi cazul ); 

                 Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează 
Compartimentul juridic.  

 
           Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică: 

 
           - Institutiei prefectului - Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate   
           - Primarului comunei Cicârlău 
           - Compartimentului juridic 
        - Compartimentului contabil  
          -   Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site-ul institutiei  de către Secretarul 
general al comunei Cicârlău  

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNAT 
         Dorin Zamfir FRENTIU                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 
                                                                                                          Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 31 mai  2022 , cu următoarele voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru  12 
Voturi impotrivă 

 
 


