
HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL
NR. 15 DIN DATA DE 31.01.2018

privind confirmarea contractelor de asistenta juridica incheiate pana in prezent in
temeiul HCL 77/28.09.2012

Consiliul  Local  al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinara în data de 31.01.2018,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, expunerea de motive si raportul de

specialitate al serviciului juridic, înregistrate cu nr.1166 din data de 22.01.2018, prin care s-a
propus confirmarea incheierii contractelor de asistenta juridica conform anexei,

Fata de urmatoarele dispozitii legale:
- art. I alin. 2 din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice

şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,
potrivit carora:

„(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:a)ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale
administraţiei publice centrale; b)consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale
administraţiei publice locale.”
In temeiul art. 36 alin. 1 si art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia

publică  locală, republicată, modificata si completata,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se confirma contractele de asistenta juridica incheiate pana la data adoptarii
prezentei in temeiul HCL 77/28.09.2012, conform  anexei, ce face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art. 2. Primarul Orasului Predeal va duce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA AVIZAT SECRETAR
Grigore Luminita Iuga Loredana

Tehnoredactat: L.I./5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
2 ex. Comp. Jur

Modalitatea de vot- 8 pentru, 4 impotriva, 1 abtinere, 14 prezenti din 13 consilieri locali  in
functie


