ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță și asistență
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă
extraordinară;
Având în vedere prevederile art. I alin. (1) și (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 13/2003, modificată și completată;
Luând în considerare lipsa unui consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bicazu Ardelean;
Analizând referatul de aprobare nr. 4636 din 09.06.2020 al domnului Primar al Comunei
Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, și raportul de specialitate nr. 4636 din 09.06.2020, care
susțin aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență, reprezentare și redactare
înscrisuri pentru dosarele nr. 636/188/2020 și nr. 635/188/2020, aflate pe rolul Judecătoriei Bicaz,
având ca obiect plângeri împotriva proceselor verbale de respingere a cererilor de rectificare și
rectificarea documentelor tehnice cadastrale întocmite si finanțate în cadrul Programului naţional de
cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativteritoriale pentru sectoare cadastrale, în baza contractului pentru servicii de înregistrare sistematică a
imobilelor în sectorul cadastral nr. 53 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru
și carte funciară - UAT Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, și implicit, însușirea contractului
de asistență juridică, seria NT nr. 432005/2020 din 03.06.2020, încheiat între Comuna Bicazu
Ardelean, prin Primar, Bârsan Constantin Ioan, și Cabinetul de Avocat Filip Marius Constantin, pe
baza ofertei nr 4452 din 29.05.2020, pentru onorariul de 3.500 lei/dosar, faza fond, motivat de
urgența redactarării în termen a documentelor necesare apărării în instanță;
Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată,
proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139 alin. (1) raportat la art. 5 lit. ee)
și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – (1) Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență, reprezentare
și redactare înscrisuri pentru dosarele nr. 636/188/2020 și nr. 635/188/2020, aflate pe rolul
Judecătoriei Bicaz, având ca obiect plângeri împotriva proceselor verbale de respingere a cererilor de
rectificare și rectificarea documentelor tehnice cadastrale întocmite si finanțate în cadrul Programului
naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi
administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, în baza contractului pentru servicii de înregistrare
sistematică a imobilelor în sectorul cadastral nr. 53 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul
integrat de cadastru și carte funciară - UAT Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț,
(2) Se însușește contractul de asistență juridică seria NT nr. 432005/2020 din 03.06.2020,
încheiat între Comuna Bicazu Ardelean, prin Primar, Bârsan Constantin Ioan, și Cabinetul de Avocat

Filip Marius Constantin, pe baza ofertei nr 4452 din 29.05.2020, pentru onorariul de 3.500 lei/dosar,
faza fond, motivat de urgența redactării în termen a documentelor necesare apărării.
Art. 2 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură prin compartimentele de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bicazu Ardelean, județului
Neamț.
Art. 3 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri,
compartimentelor interesate, primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului Județului
Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a
prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul
www.comunabicazuardelean.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Doarvoaș Marius Gabriel
Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța
Nr. 46 din 10.06.2020
NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 10.06.2020 cu un număr de 11 voturi “pentru”, 0
voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 11 consilieri
prezenți.

