ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRA'A
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea achizilion5rii serviciilor juridice pentru ap5rarea intereselor Comunei Straja si a
autorit6filor administraliei publice locale din comuna Straja, judelul Suceava in litigiile in care acestea
sunt pade
Consiliul Local al comunei Straja, judetul Suceava;
Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive primarului comunei Straja, dl. Juravle Mihai inregistrat5 sub nr. 4060 din
21.06.2018;
- Raportul de specialitate comun al secretarului comunei 9i Compartimentului flnanciar contabil,
inregistrat sub nr. 4062 din 21.06,2018;
- dispoziliile aft. 3 din Legea nr. 5111995, pentru organizarea gi exercitarea profesiei de avocat, r(2),
cu modific5rile gi completdrile ulterioare;
- prevederile at. 21 alin. (3) din Legea nr. 27512001, a administraliei publice locale, republicatS, cu
modificdrile gi completErile ulterioare;
- HotSr6rea nr. 9 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe anul
po!.409
2018,
din Anexa nr. 1;
In conformitate cu dispozitiile art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 2612012, privind unele misuri de
reducere a cheltuielilor publice gi intSrirea disciplinei financiare gi de modificare gi completare a unor acte
normative, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare, ale art. 79^3 din Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr.
3512002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare gi functionare a consiliilor locale, aprobat5 cu
modific5ri gi complet5ri prin Legea nr.67312002;
In temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) 9i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.2151200L, privind
administratia publicE local5, republicatS, cu modiflcdrile gi complet5rile ulterioare,

a

-

HorAnAgrE:
Aft.1. (1) Se aprob5 achizilionarea serviciilor juridice pentru ap5rarea intereselor Comunei Straja 9i a
autoritSllor administraliei publice locale din comuna Straja in fata instanlelor judecitoregti 9i a altor
autorit5li/institulii de drept public sau privat dupd caz, in vederea solulion5rii litigiilor in care acestea sunt
parte.

(2) Serviciile juridice constau in: consultanlE, asisten!5, mediere 9i reprezentare, preg5tirea 9i
contestaliilor 9i a susfinerilor necesare, exercitarea tuturor c5ilor de atac, p6n5 la solu$onarea

elaborarea
definitiv5 9i irevocabilS a cauzelor.
Art.2. Se imputernicegte Primarul comunei Straja s5 selecteze un avocat/cabinet de avocaturS, sd
incheie 9i sE semneze contractul av6nd ca obiect seruiciile prev5zute la art. 1, in limita prevederilor bugetare
aprobate cu aceast5 destinalie, fSrE a dedgi suma de 20.000 lei/an.
Art.3. Prezenta dispozilie poate fi atacat5 la instanla de contencios administrativ ?n condiliile Legii nr.
55412004, cu modificirile 9i complet5rile ulterioare.
Art.4. Primarul comunei Straja va aduce la indeplinire prevederile prezentei hot5r6ri.
Art.s. Prezenta hot5r6re se comunic5 la:
Institulia Prefectului - judetul Suceava
Primarul comunei
Compartimentul financiar-contabil

-

Afigare public6

Secretarul

