
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEş
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.228/202l
privind ai.robarea con.ractării de seNicii de avocatură de asistenţă şi reprezentare  a

Consi]iului Local, a Municipiului Sebeş şi a primaru]ui Municipiului Sebeş  în toate
]itigii]e ce se pot ivi cu privire la eliberarea din funcţie a viceprimarului   Municipiu]ui

Sebeş, domnul Adrian Bogdan şi alegerea în funcţie a viceprimarului Albu Dorin,

precum şi în căi]e de atac

Consiliul  Local al Municipiului  Sebeş

Întrunit în şedinţa publică ordinară din  data de 31.08.2021,  ora  14,00;

Luând   în  dezbatere   projectul   de   hotărâre   pTivind   aprobarea  contractării   de   servicii   de
avocatură   de   asistenţă   şi   reprezentare      a   Consiliului   Local,   a   Municipiului   Sebeş   şi   a

primarum  Municipiului  Sebeş   ^m toate  litigiile ce se pot  ivi  cu privire  la eliberarea din funcţie
a   viceprimarului      Municipiului   Sebeş,   domnul   Adrian   Bogdan   şi   alegerea   în   funcţie   a
viceprimarului Albu Dorin, precum şi în căile de atac;

Văzând :
-      Referatul  de  aprobare  nr.64522/25.08.202l    al   primarului  Municipiului  Sebeş  privind

aprobarea contractării  de servicii de  avocatură   de asistentă şi reprezentare   a Consiliului  Local, a
Municipiului  Sebeş  şi  a primarului  Municipiului  Sebeş   în  toate  litigiile  ce  se  pot  ivi  cu  privire  ]a
eliberarea din  funcţie  a viceprimarului   Municipium  Sebeş, domnul Adrian  Bogdan  şi  alegerea  ^m
funcţie a viceprimarum Albu Dorin,  precum şi în căile de atac;

-      Raportul  de  specialitate  comun  nr.64534/25.08.202l   al  Biroului  Contencios,  Juridic,

Administraţie,  Transparenţă   Decizională  şi  Arhivă  şi  al  Serviciului  Cheltuieli  şi  Resurse  umane
din cadrul aparatum de specialitate al  Primarului Municipiului  Sebeş;

Având  în vedere  :
-HCL  nr.156/2021   privind  eliberarea  din  funcţie  a  viceprimarului  Municipiului   Sebeş,

prin care a fost eliberat din funcţia de viceprimar domnul  Bogdan Adrian;
•  HCL  nr.  204/2021   privind  alegerea  viceprimarului,  prin  care    a  fost    ales  în  funcţia  de

viceprimar domnul Dorin Albu;
-  Plângerea  prealabilă  a  domnului  Bogdan  Adrian,  înregistrată  la  Primăria  Municipiului

Sebeş   sub  nr.   58940/30.07.2021,   prin  care  s-a  solicitat    revocarea  HCL  nr.156/  2021   privind

eliberarea din funcţie a viceprimarului Municipiului  Sebeş;
-Prevederile  art.  26    art.   1   alin.  21it.  b)  din    OUG  nr.  26/20112  privind  unele  măsuri  de

reducere  a  cheltuielilor  publice  şi  întărirea  disciplinei  fmanciare  şi  de  modificare  şi  completare  a
ur\or  a:te  norT&\\ve  po`r+vit  c*Tora "În  situaţii  temeinic justifiicate,  în care  aciiviiăiile ju;idice  de
consu.ltaniă,,   de..asi:.tenţă  şi/sau  de   reprezentare.   necesare   autorităţilor  şi  instituţi;lor  publice

prevăzute  l:_alin.  (1).~nu  :e  pot  asigura  de  către  personalul  de  specialitaie juridică  an;gajat  în
acest?   entităţi,   pot  fi   achiziţionate   servicii   de   această   natură,   în   condiţiile   legii,   nrin;ai   cu

aprobarea:
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b)`  consiliilor   locale,   consiliilor  judeţene   sau   Corisiliului   General   al   Municipiului
Bucureşti,  ?upă caz,  penţru cmtori[ăţile şi instituţiile publice ale adminisiraţiei publice locai'' ;

Având  avizul  nr.508/202l   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică  şi  de
disciplină şi  avizul  nr.509/202l  al  Comisiei  de  studii  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe
din cadrul Consmului Local al Municipiului  Sebeş;

În  temeiul  art.109  alin.  3,  art.129  alin.1   şi    alin.14;  art.196  alin.11it.  a)   din  Ordonanţa

de   Urgenţă   a   Guvemului   nr.   57/03.07.2019   prjvind   Codul   administrativ,   cu   modificările   şi
completările ulterioare;

În  baza  art.139  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvemului  nr.  57/03.07.2019  privind  Codul
admjnistrativ.

HOTĂRĂSTE:

Ai±±   Se   aprobă  contractarea   de   servicii   de   avocatură  de   asistenţa  şi   reprezentare   a
Consiliului  Local,  a Municipiului  Sebeş  şi  a primarului  Municipiului  Sebeş   în toate  litigiile  ce  se

pot  ivi  cu  privire  la  eliberarea  din  funcţie  a  viceprimarului  Municipiului  Sebeş,  domnul  Adrian
Bogdan  şi alegerea ^m funcţie a viceprimarului Albu  Dorin , precum  şi în căile de atac.

Ai!:2;  Se  ^mputemiceşte  primarul  Municipiului  Sebeş    să  selecteze  un  avocavcabinet  de
avocatură,  să negocieze valoarea serviciilor şi să contracteze aceste servicii juridice.

±r!:!:  Cheltuieli]e  necesare  în  vederea  ducerii   la  îndeplinire  a  prezenteî  hotărâri  vor  fi
suportate din bugetul  local al  Municipiului  Sebeş.

Ar!:± Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentej  hotărâri se încredinţează primarul
Municipiului   Sebeş   şi   Biroul   Contencios,   Juridic,   Administraţie,   Transparenţă   Decizională   şj
Arhivă.

AE±=±:  Prezenta  hotărâre  poate   fi  atacată  de  persoanele  îndreptăţite,   în  termenul  si  în
conditiile  prevăzute  de  Legea  nr.554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  si
completările ulterioare.

Prezenta  hotărâre  va fi  afişată ,  se  va  publica pe  site-ul  primăriei  si  în  Monitorul  oficial  al
Municipiuluî  Sebeş şi se comunjcă  :

-Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

-Primarului Municipiului  Sebeş;
-Viceprimarului Municipiului  Sebeş;
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-Serviciului Cheltuieli şi Resurse umane;
-Biroului Contencios,  Juridic, Administraţie,  Transparenţă Decizională şi Arhivă.

Sebeş la 31.08.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDIN
Consilier loc@l, RODEAN I
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