
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 22/2014 

privind aprobarea achiziţionării de servicii  juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică 
al U.A.T.  Municipiul Târgu Secuiesc şi al Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc în dosarul nr. 

521/119/2008/a1 (provenit din dosarul nr. 521/119/2008) 
 

 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind aprobarea achiziţionării de servicii  juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică a U.A.T 
Municipiul Târgu Secuiesc şi al Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc în dosarul nr. 
521/119/2008/a1, 
 În conformitate cu prevederile Art.I alin.(1) alin.(2) lit.b 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, ale art.19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 21 alin.(3), art. 36 alin.(1), art. 45 alin.(1), art. 115 alin.(1) lit.b.din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.  – Se aprobă achiziţionarea de servicii  juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare 
juridică al U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc şi al Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc de la 
Cabinetul de avocat “Mândru Iancu”, cu sediul profesional în Braşov B–dul 15 Noiembrie nr. 50, judeţul 
Braşov, cod fiscal nr.19411538, reprezentat prin avocat Dr. Mândru Iancu,  în cauză  Dosar cu 
nr.521/119/2008/a1(provenit din Dosar nr.521/119/2008) aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia 
I civil, având ca obiect: recurs revendicare imobiliară, şi achiziţionarea pentru al doilea ciclu procesual, în cazul 
admiterii recursului privind cererea de repunere pe rol, în cauza Dosar nr. 521/119/2008 al Curţii de Apel 
Braşov.  
 Art.2 . – Se stabileşte nivelul onorariului de avocat pentru asistenţă şi reprezentare în faţa instanţei de 
recurs –Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosar nr.521/119/2008/a1, în suma de 2.000 lei.  
 Art.3.  – În cazul în care instanţa de recurs va admite cererea de repunere pe rol şi va trimite cauza spre 
rejudecare Curţii de Apel Braşov şi astfel va avea loc şi un al doilea ciclu procesual, onorariul pentru această 
fază se va stabili prin completarea art.2 al prezentei hotărâri.  
 Art.4.  – Se mandatează Primarul municipiului Târgu Secuiesc să încheie contractul de asistenţă juridică 
cu cabinetul individual de avocatură menţionat la art.1 şi să efectueze plata onorariului de avocat în cuantumul 
prevăzut în prezenta hotărâre. 
 Art.5. – Primarul municipiului Târgu Secuiesc va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.     
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