
  
                                       

                                 
                           
 
 

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asistență juridică nr. 
1717 din 04.04.2016 încheiat cu Cabinet Individual de Avocat Mocanu Cezara 
 

 
Având în vedere prevederile: 
 

a) art.109 alin. (1), art. 129 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare;  

b) art. 29 alin (1) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 
și completările ulterioare;  

c) Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 
    ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 22.04.2016 privind aprobarea aprobarea încheierii 
contractului de asistență juridică cu Cabinet Individual de avocatură Mocanu Cezara,             
    luând act de proiectul de hotărâre nr. 4 din 11.01.2023 inițiat de primarul comunei Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 84 din 
11.01.2023 ; 

b) raportul secretarului general al comunei, înregistrat sub nr. 85 din 11.01.2023 ;  
c) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Horodniceni;  
 

           în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art. 1. – (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de asistență juridică nr. 1717 din 

04.04.2016 încheiat cu Cabinet Individual de Avocat Mocanu Cezara, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Se împuternicește primarul comunei Horodniceni să semneze actul adițional prevăzut la art. (1).  
 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul 
primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la 
pagina de internet,  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
      
 
 

  
 

 
 
 
Horodniceni, 31 ianuarie 2023.  
Nr. 4.  
 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 

HORODNICENI  

 

HOTĂRÂRE 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
 

 ……………….…………………… 

V i c t o r  M I H A I  

Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretarul general al comunei 

Horodniceni,  
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN  
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