
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

                                               COMUNA RÎCIU 
                                               CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
           HOTĂRÂREA    Nr. 40  
            27 decembrie 2012 

 
privind  aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică cu Cabinet de avocat Claudia Jiana 
Oltean, în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în proces  cu 
SINDICATUL din Învăţământ Spiru Haret Tg. Mureş în calitate de reclamant pentru Fond-drepturi 
băneşti. 

 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  27 decembrie 2012, 
urmare a dispoziţiei de convocare nr. 576 din 21.12.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 

Analizând: 
        -Expunerea de motive a Primarului  comunei Rîciu şi a consilierului primarului nr.       din 21.12.2012, prin care se propune 
încheierea unui contract de asistentă juridică cu un avocat care are experienţă în soluţionarea litigiilor de contencios 
administrativ şi comercial, în vederea reprezentării Comunei Rîciu în proces cu SINDICATUL din Învăţământ Spiru Haret Tg. 
Mureş în calitate de reclamant pentru Fond drepturi băneşti. 

Avînd în vedere rapoartele de avizare ale: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

             -Comisiei  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism; 
În baza prevederilor: 

        -Legii nr.51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat şi ale Statutului profesiei de avocat, cu completările şi 
modificările ulterioare, şi a art.6, al.1, art.19 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

     În temeiul prevederilor art. 36, alin.1 şi alin.9 şi a art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
                     Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de asistentă juridică în vederea reprezentării comunei Rîciu în proces   cu 
SINDICATUL din Învăţământ Spiru Haret Tg. Mureş în calitate de reclamant pentru Fond drepturi băneşti. 
                     Art.2 Se mandatează  primarul comunei Rîciu, d-l Ioan Vasu pentru semnarea contractului de asistentă juridică. 
                     Art.3 Se mandatează d-na avocat Claudia Jiana Oltean pentru reprezentarea în instanţă a intereselor UAT Comuna 
Rîciu şi pentru redactarea tuturor documentelor necesare pentru soluţionarea litigiului. 

            Art.4 Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 
www.comunariciu.ro. 
 Cabinet de avocat Claudia Jiana Oltean. 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              Contrasemnează 

                     Cioloboc Ioan                                                     Secretar: Dunca Ioan 


