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Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
Gheorghe-Preda Gabriela-Mariana

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de
consultanţă, de asistenţă şi reprezentare
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. I 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;
-prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile 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
-referatul de aprobare înregistrată sub nr. 1130/28.02.2013, întocmit de către domnul primar Bunea
Marian;
-raportul de avizare al compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.1132/28.02.2013;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare:
P R O P U N:
Art.1-Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a
comunei Perşinari, prin contractarea serviciilor unui avocat, pentru litigiile şi raporturile juridice prezente
şi viitoare, în care comuna Perşinari este parte, în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2-Biroul Contabilitate, Buget, Finanţe, Achiziţii publice şi Impozite şi taxe va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3-Secretarul comunei-Gheorghe-Preda Gabriela-Mariana va comunica prezenta hotărâre
persoanelor interesate.

PRIMAR,
BUNEA Marian

PERŞINARI
ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
NR. 1130/28.02.2013

REFERAT DE APROBARE
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare

Conform 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
„autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de
finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal
propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau
de reprezentare.
Prevederile art. I alin. (2) lit. b) din aceeaşi ordonanţă arătată mai-sus, că „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 (…) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General
al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei
publice locale”.
Având în vedere faptul că în momentul de faţă funcţia publică de execuţie de consilier juridic este
vacantă, postul rămânând vacant în urma ocupării funcţiei de secretar de comună de către persoana încadrată
iniţial ca şi consilier juridic, având în vedere faptul că momentan posturile din administraţia publică locală
sunt blocate, neputând angaja o persoană pe funcţia de consilier juridic, iar dosarele existente pe rolul
instanţelor judecătoreşti sunt de complexitate ridicată şi solicită un grad ridicat de implicare, analiză şi
cercetare, este considerată oportună şi necesară aprobarea hotărârii consiliului local privind aprobarea
achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare pentru perioada 2013-2014.
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ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa
publică:
PRIMARUL
HOTĂRÂRE:

COMUNEI

PERŞINARI

INIŢIAZĂ

URMĂTORUL

PROIECT

DE

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de
consultanţă, de asistenţă şi reprezentare
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii
precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus menţionate pot
fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau depuse direct, până pe data
de 11.03.2013, orele 14,00 .
Persoane de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela -Mariana.
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