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HOTĂRÂREA NR. 65/31.10.2022 
privind împuternicirea Primarului să încheie contract de asistență juridică în numele Comunei Arieșeni 
cu cabinet de avocat RUS HORAȚIU-ADRIAN, pentru  depunerea cereri de admitere la masa credală a 

MITCRIS TURISM PLUS S.A  
 Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică ordinară în 31 octombrie  
2022 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 6719 din 25.10.2022 al primarului Comunei Arieșeni; 
- raportul de specialitate nr. 6720  din 25.10.2022 al secretarului general al comunei Arieșeni. 
- Oferta ”cabinet Individual de Avocat Rus Horațiu Adrian” înregistrată la primăria comunei Arieșeni sub nr. 

6690/24.10.2022  
- Sentința nr. 744/F/2022 în dosarul 3930/111/2016/a4 a Tribunalului Bihor 
- Sentința nr. 808/F/2022 a Tribunalul Bihor 
 In materie sunt aplicabile următoarele prevederi legale: art.l09(1-4) din OUG nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ potrivit cărora reprezentarea în justiție a U.A.T se asigură de către primar, consilier juridic 
din aparatul de specialitate al primarului, ori de către un avocat angajat în condițiile legii, cheltuielile 
/despăgubirile stabilite de instanță judecătorească se suportă /se fac venit de la/la bugetul local al UA T. 
 Văzând prevederile art.129, alin.1  respectiv art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ale art.I, alin.(2), lit."b" din O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor 
publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările si 
completările ulterioare; 
Ținând cont de avizul consultativ, favorabil, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului 
local 

În temeiul  art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 

HOTĂRÂRȘTE 
 Art.1 Se împuternicește Primarul comunei Arieșeni dl. Pantea Gheorghe  sa încheie contract de 
asistenta juridică la valoare de 1200 RON cu Cabinetul Individual de avocat Rus Horațiu Adrian  în vederea 
depuneri cereri de admitere la masa credală a Mitcris Turism Plus S.A în favoarea  Comunei Arieșeni. 
           Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.  

     Art.3 Prezenta hotărâre se înaintează și se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Alba, 
Primarului Comunei Arieșeni, Dosar/afișaj primărie.  
 Prezenta hotărâre a fost adoptată, prin vot deschis, cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi 
,,abțineri” și 0  voturi ,, împotrivă”,   
   Număr consilieri locali în funcție : 11                                             Număr consilieri locali prezenți : 9       
                     

contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                         pt. secretar general comună, 
consilier local                                                                                 inspector asistent 
Voicu MATEI                                                                     Ionel-Viorel BELEI 
 
 


