
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.  50/2018 

privind modificarea HCL nr.13/2017 privind  aprobarea achiziţionării de servicii  juridice 
de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul nr. 1486/119/2016 

 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al consilierului local Hegedüs 
Ferenc privind modificarea HCL nr.13/2017 privind aprobarea achiziţionării de servicii  
juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul nr.1486/119/2016, 
 Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 550/2002, privind vânzarea 
spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul 
regiilor autonome de interes local, 
 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, 
 În temeiul prevederilor art.36 alin (1) coroborat cu 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 modificarea art.1 și art.2 al HCL nr.13/2017 privind  aprobarea 
achiziţionării de servicii  juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul 
nr. 1486/119/2016 și va avea următorul conținut:  
             “Art.1. – Cu data prezentei se aprobă  achiziţionarea de servicii  juridice de consultanţă, 
asistenţă şi de reprezentare juridică al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de 
prestări servicii a municipiului Târgu Secuiesc de la Cabinetul individual de avocat 
DR.LACZKÓ- DÁVID GÉZA, cu sediul în municipiul Târgu Secuiesc, str.Petőfi Sándor, 
Nr.24, județul Covasna, cod fiscal nr. 19576722, în cauză  Dosar cu nr. 1486/119/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Covasna, în contradictoriu cu SC Incitato Fortyogo S.R.L. având ca obiect 
anulare act administrativ - decizia Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări 
servicii a municipiului Târgu Secuiesc. 
            Art.2 – Se stabileşte nivelul onorariului de avocat pentru asistenţă şi reprezentare 
juridică în  dosarul nr. 1486/119/2016  în suma de 10.000 lei + 1.900 TVA (19%) = 11.900 lei.“ 
 Art. 2. – Primarul municipiului Târgu Secuiesc și președintele Comisiei pentru 
vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii a municipiului Târgu Secuiesc, 
dl.Hegedüs Ferenc vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.      
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