ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL LOCAL LECHINTA

Lechinta, nr.509
Tel. 0263-274325, Fax: 0263-274006
E-mail:primaria.lechinta@yahoo.com

HOTARARE
privind aprobarea de catre Consiliul local al comunei Lechinta a achizitionarii serviciilor
juridice de consultanta,de asistenta si de/sau reprezentare in litigiile juridice ale consiliului
local sau comunei Lechinta in anul 2016
Consiliul local al comunei Lechinta ,judetul Bistrita Nasaud,intrunit in sedinta de
indata ,in prezenta a 12 consilieri locali;
Avand in vedere:
-referatul nr.121/ 15.01.2016 intocmit de catre secretarul comunei d-na Hanes Rodica;
-prevederile art.I alin .1 si 2 lit.b din Ordonanta de Urgenta nr. 26 / 2012 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale actualizata;
-prevederile art.36 alin.(1),coroborat cu art.73 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Raportul comisiei de specialitate juridica din cadrul Consiliului local Lechinta inregistrat
sub nr.254 /15.01.2016;
-Raportul comisiei de specialitate economico-financiara din cadrul Consiliului local
Lechinta inregistrat sub nr.251 /15.01.2016;
-Raportul comisiei de specialitate invatamant din cadrul Consiliului local Lechinta
inregistrat sub nr.246 /15.01.2016;
In temeiul prevederilor art.45 alin.1 art.115 alin.1 lit.b din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
H O T A R A S T E:
Art.1. Consiliul local al comunei Lechinta aproba achizitionarea de servicii juridice de
consultanta,de asistenta si/sau reprezentare specializata in litigiile juridice ale consiliului local
sau a comunei Lechinta in anul 2016.
Art.2. Se imputerniceste primarul comunei d-l Florian Romeo-Daniel pentru semnarea
contractului si achizitionarea de servicii juridice de consultanta,de asistenta si/sau reprezentare
in litigiile juridice ale consiliului local sau a comunei in anul 2016 .
Art.3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu 12 voturi,,pentru”|,0 voturi ,,abtineri”,0
voturi,,impotriva” din totalul de 12 consilieri prezenti si se va comunica prin grija secretarului
comunei cu:
-Institutia Prefectului –judetul Bistrita Masaud
-biroul financiar- contabil din cadrul primariei Lechinta;
-primarul comunei Lechinta;
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BERARI MIHAI-DANUT
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CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
HANES RODICA
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REFERAT
Subsemnata Hanes Rodica secretar al comunei Lechinta;
Avand in vedere:
-prevederile art.I alin.2 lit.b din Ordonanta de Urgenta nr. 26 / 2012 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative:
“(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă
şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se
pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi
achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:
b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.”
Propun sa emiteti proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice
de consultanta,de asistenta si/sau reprezentare in litigiile juridice ale consiliului local sau a
comunei Lechinta in anul 2016.

SECRETAR,
HANES RODICA

