
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul de asistenţă juridică

încheiat cu d-na  Pop Lavinia – avocat

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.5415/17

noiembrie 2016 şi Raportul de specialitate nr.5416 din 17 noiembrie 2016, prin care se
propune modificarea contractului de asistenţă juridică încheiat în condiţiile art.127 şi
129 din Statutul profesiei de avocat adoptat de H.G.nr.64/2011,

În baza art.21 alin.(3), art.36 alin. (4) lit. a, art.45 alin.(1) şi (6) şi art.115
alin.(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1: Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 la contractul de asistenţă

juridică încheiat cu d-na Pop Lavinia – avocat, art. 2 ONORARIUL, care va avea
următorul cuprins: „Onorariul se fixează în cuantum de 1.300 lei, cu următoarele
eşalonări de plată: LUNAR – până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice.”

Art.2: Se împuterniceşte Primarul oraşului Valea lui Mihai să semneze Actul
adiţional la Contractul de asistenţă juridică.

Art.3: Prezenta hotărâre, se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
- Primarul oraşului Valea lui Mihai
- Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului

Orașului Valea lui Mihai,
- la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Baricz-Nánási Ferenc

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.43 din 25 noiembrie 2016
Hotărârea a fost adoptată cu: - 12 voturi PENTRU

- 4 voturi ABȚINERI*

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”


