
                   
              ROMÂNIA                                                         
  JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                         
CONSILIUL LOCAL NEGRILESTI                                               
                                                                                                         Proiect  Nr.131/20.01.2021 
                                                   
                                                
                                              HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea de către Consiliul local al comunei Negrilesti a achizitionării 
serviciilor juridice de consultantă,de asistenta si de/sau reprezentare in litigiile juridice 

ale consiliului local sau comunei Negrilesti in anul 2021 
 
         Consiliul local al comunei Negrilesti ,judetul Bistriţa- Năsăud,intrunit in şedinta 
ordinară   în prezenta a  ___ consilieri locali din cei 11  în funcţie şi convocaţi; 
              Având in vedere: 
         -referatul de aprobare nr.131/20.01.2021a primarului comunei Negrilesti; 
          -raportul nr.237/29.01.2021  intocmit de către secretarul general al  comunei 
         -prevederile  art.I alin .(1) si alin.(2) lit.b) din Ordonanta de Urgenta 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 Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale actualizată;       
       -prevederile art.129  alin.(1) şi alin.(2) lit.d)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
    -prevederile Legii nr. 500/2002 privind Legea  finanţelor publice; 
- avizul consultativ nr. ________ al Comisiei nr.1,  
- avizul consultativ nr. _________ al Comisiei nr.2, 
               În baza celor de mai sus şi în temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.i) ) şi coroborat 
cu prevederile art. 196 alin. (1) lit.a)  din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019- privind Codul 
administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
         Art.1. Consiliul local al comunei Negrilesti aprobă achizitionarea de servicii juridice de 
consultanţă,de asistenta si/sau reprezentare specializată in litigiile juridice ale Consiliului 
local sau a comunei Negrilesti în anul 2021. 
         Art.2. Se imputerniceşte primarul comunei Negrilesti  pentru semnarea contractului şi  
achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă,de asistenţă şi/sau reprezentare in litigiile 
juridice ale Consiliului local sau a comunei  Negrilesti in anul 2021 . 
         Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu      voturi,,pentru”|,    voturi ,,abtineri”,    
voturi,,impotrivă” din totalul  de      consilieri prezenti şi se va comunica  prin grija 
secretarului  general al comunei cu: 
                 -Institutia Prefectului –judetul Bistriţa -Năsăud 
                 -Biroul financiar- contabil din cadrul primariei Negrilesti; 
                 -Primarul comunei Negrilesti 
   
 
 
                        Primar,                                                                     Avizat de legalitate, 
                 Costin Dumitru                                                             Secretar general al UAT,  
                                                                                                      Muresan Danuta-Domnica 
 
 
 
 
   
 


