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H O T Ă R Â R E A   Nr .30 /2019 

Privind completarea Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec nr.12/2019 privind 
încheierea   unui contract de asistentă  juridică 

 
 

 
 

   Consiliul local orășenesc Borsec 
   Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului întocmit în urma adresei nr. 5740/2019 al 

Instituției Prefectului Județului Harghita, prin care se arată necesitatea completării 

Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec nr.12/2019 privind încheierea   unui 
contract de asistentă  juridică înregistrată sub nr. 484/2019. 
 

   Luând în considerare prevederile art.I(1) și art.(2), lit.b) din 

Ordonanța de Urgență nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte 

normative, art.29(3), lit.a,b,c, din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu 

modificările și completările ulterioare,  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale,cu modificările și completările ulterioare,   Hotărârea Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.24/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, Legea 
nr.24/2000, republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 

   Văzând  avizul favorabil al comisiei  buget – finanțe din cadrul 

consiliului local orășenesc Borsec. 
 

   În temeiul dispozițiunilor art.39(1) ,art. 21(3), art.36(9), art.45(1), 

art.115(1), lit.b), din Legea nr.215/2001, republicată 2007, cu modificările și 
completările ulterioare, privind administrația publică locală şi cu respectarea 

prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația 

publică,  republicată 2013 cu modificări și completări. 
 
 

 

H O T Ă R E Ş T E  

 
   Art.1.  Completarea art.2 din Hotărârii Consiliului local orășenesc 
Borsec nr.12/2019 privind încheierea   unui contract de asistentă  juridică, care va 
avea următorul cuprins: 

                  Aprobă plata onorariului în suma de 1500 lei/lună, pentru prestațiile 
efectuate , pentru și în interesul orașului Borsec. Onorariul se va plăti numai în luna în 



care se va depune raport de prezentare pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor  și 
care au termen de judecată în luna respectivă.  

 
                         Art.2. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului local orășenesc 
Borsec nr.12/2019 privind încheierea   unui contract de asistentă  juridică,rămân 
aplicabile.    

          Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează primarul localității în colaborare cu serviciul economic din cadrul 
aparatului de specialitate. 

                           Art.4.  Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj.  

           Art.5. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității 
Administrativ teritoriale Borsec se va înainta: 

                            Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului;  
                           Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului; 
                           D- nei  Nicoară Claudia Laura , avocat titulat  

 
 
 Borsec, la   23  aprilie     2019 

 
 
 

 
  

                     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


