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   HOTĂRÂREA NR. 108 

                                                                     din 24.10.2017                                                                                              
privind aprobarea externalizării serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea 

soluționării diferendului ivit între Orașul Șimleul Silvaniei și Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Regional (în continuare ”AMPOR”), cu referire la Cererea de Finanțare CAE 

nr. 5780POR/26.01.2017 
 

 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 24 octombrie 
2017;  

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr.15092/2017 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei; 

 Raportul de specialitate nr.15093/2017 al Secretarului delegat;  

 Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi 
agricultură a Consiliului Local; 

 Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor a Consiliului Local; 

            În baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 1. alin. (2) din 
OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 
modificare şi completare a unor acte normative,  cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 alin.(1), (2) și (3) și 
art.36 alin.9  din Legea nr. 215/2001;   

În temeiul  art.45 alin.2 lit.f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
          HOTĂRĂŞTE: 
 
   Art.1.Se aprobă externalizarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea soluționării 
diferendului ivit între Orașul Șimleul Silvaniei și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 
(în continuare ”AMPOR”), cu referire la Cererea de Finanțare CAE nr. 5780POR/26.01.2017.  
    Art.2.Se aprobă alocarea din bugetul local a cheltuielilor cu angajarea unor servicii juridice în sumă de 
maxim 1.500 euro /fază procesuală ( prima instanță și recurs ) - onorariu fix, respectiv maxim 25.000 euro onorariu 
de succes, prin ”succes” înțelegându-se obținerea unei hotărâri judecătorești definitive de admitere a contestației în 
contencios administrativ și încheierea contractului de finanțare. 
    Art.3.Se împuternicește Primarul orașului Șimleu Silvaniei să încheie și să semneze contractul privind 
serviciile de asistență și reprezentare juridică în numele și pentru Orașul Șimleu Silvaniei. 
     Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei. 
  Art.5.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
       Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                        -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
            -Prefectul Judeţului Sălaj; 
            - Direcția Economică; 
            - Serviciul Urbanism; 
             -dosar hotărâri. 
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