ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice pentru apărarea intereselor Comunei Straja si a
autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Straja, judeţul Suceava în dosarul nr.
5915/86/2016
Consiliul Local a! comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Straja, dl. Juravle Mihai înregistrată sub nr. 7196 din
16.12.2016;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr. 7198 din 16.12.2016;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publica locala, juridica si de disciplina, apararea
ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetatenllor, înregistrat sub nr. 7224 din 19.12.2016;
- dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, r(2),
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- comunicarea Tribunalului Suceava - Secţia de Contencios Administrativ si Fiscal referitoare la dosarul
nr. 5915/86/2016 în care UAT Comuna Straja este pârâtă;
- Hotărârea nr. 5 din 25.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul
2016, poz. 380 din Anexă;
î n conformitate cu dispoziţiile art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012, privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte
normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 9 A 3 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
în temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit b) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şl completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice pentru apărarea intereselor Comunei
autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Straja în fata instanţelor judecătoreşti
autorităţi/instituţii de drept public sau privat, după caz, în vederea soluţionării litigiului intervenit
Comuna Straja şi S.C. FORESTBROD S.R.L., în dosarul nr. 5915/86/2016 aflat pe rolul Tribunalului
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

Straja şi a
si a altor
între UAT
Suceava -

(2) Serviciile juridice constau în: consultanţă, asistenţă, mediere şi reprezentare, pregătirea si
elaborarea contestaţiilor şi a susţinerilor necesare, exercitarea tuturor căilor de atac, până la soluţionarea
definitivă şi irevocabilă a cauzei.
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul comunei Straja să selecteze un avocat/cabinet de avocatură, să
încheie şi să semneze contractul având ca obiect serviciile prevăzute la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. Primarul comunei Straja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Primari
Co^art^^ţuÎftaanciar-contabil

PRESEDI
Juravle
Straja, 20.12.20
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Contra se mnâazâ,
Secretarul conjfupjei,
Pătrăucean-UHara

