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H O T Ă R Â R E  

privind aprobare contractare servicii de avocatură pentru anul 2021 în vederea 

reprezentării intereselor oraşului Techirghiol în faţa instanţelor judecătoreşti 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinara din data de 14.01.2021,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1,  

Având în vedere: 

- prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 26/2012  privind unele masuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi intarirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 

unor acte normative, 

- Raportul de specialitate nr. 110/07.01.2021 al consilierului juridic, 

Văzând prevederile art.109, art.129, alin.(1), alin.(2), lit."a" şi art.196, alin.(1), lit.(a) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit."a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art.1 – (1)Se aprobă contractarea serviciilor de avocatură în vederea reprezentării 

intereselor oraşului Techirghiol în faţa instanţelor judecătoreşti pentru anul 2021 cu o valoare 

totală estimată de 80.000 lei, inclusiv T.V.A. 

(2) Suma menţionată la alin.(1) va fi prevăzută în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al 

oraşului Techirghiol pentru anul 2021.  

Art.2 – Se împuterniceşte Primarul Oraşului Techirghiol,  în calitate de reprezentant legal, 

să negocieze şi să  semneze contractele de asistenţă juridică încheiate de oraşul Techirghiol. 

 Art. 3 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj, o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate iar primarul o va duce la îndeplinire.  

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi – 14.01.2021. 

Nr. 2. 
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