
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

      
H O T Ă R Â R E A   Nr.   37  /2021 

privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare de 
la un avocat, în dosarul nr. 1998/272/2020 – Judecătoria Orăștie 

 
 Consiliul Local al comunei Beriu , Judeţul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din 
data de  27.05. 2021  
 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 38 din 10.05.2021 și  Referatul de aprobare 
nr. 42/38/ 10.05.2021 inițiate de   Primarului comunei Beriu ,  prin care se propune 
achiziționarea de servicii de consultanță necesare în procesul nr. 1998/272/2020 – Judecătoria 
Orăștie , având ca obiect contestația la executare- Dosar executare 173/2020, intimat  BRAI 
CATA SRL (operator salubritate);  Raportul de specialitate nr. 43/ 38 din 21.05.2021 al 
secretarului general al comunei Beriu; În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local 
al comunei Beriu nr. 3 înregistrat în ședința comisiei din 26.05.2021 
 În temeiul prevederilor art. I, alin.(2), lit. b, din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de notificare şi completare a 
unor acte normative,  

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (14),  art. 139,  alin. (3) lit.a) si  art.196, 
alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Aprobă achiziționarea de la un avocat a serviciilor juridice de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare în dosarul nr. 1998/272/2020 – Judecătoria Orăștie, până la 
soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acestuia. 
 Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Beriu să încheiei contractul având ca obiect 
serviciile juridice aprobate la art.1 şi să negocieze onorariul aferent acestui contract. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Beriu . 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 
 Primarului comunei Beriu ; Compartimentului buget contabilitate; 
 
Beriu, 27.05.2021 

Președinte de ședință,         Contrasemnează, 

Daniel Aurel PIPA        Secretar general 

          Jr.Ionela FIRIDON 

Hotărâre  adoptată cu majoritate absolută 

Total consilieri locali: 13 ,  prezenți 13   Vot deschis.   

pentru: 13   împotriva: 0     abțineri: 0 


