
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau de reprezentare prin 

avocet a persoanei juridice comuna Preutești, județulSuceava și a autorităților publice locale 
(Primarul și Consiliul Local) 

 
 Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență 
și/sau de reprezentare pri navocat a persoanei juridice comuna Preutești, județul Suceava și a autorităților publice 
locale nr. 8115 din 3.09.2015; 
-  Raportul de specialitate al secretarului comunei Preutești   nr. 7428 din 17.09.2015;  
 -Raportul comisiei de specialitate  nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, a 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, cooperare 
interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, înregistrat la nr.8122 din 17.09.2015; 
-Raportul comisiei de specialitate nr. 3 pentru administrarea domeniului public ş iprivat al comunei, juridică şi de  
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilo rcetăţenilor, înregistrat la nr.8130 din 17.09.2015; 
- prevederile art.21 alin (2) șialin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrațieipublice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.79^3 din OrdonanțaGuvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 
Înconformitate cu prevederile art 16, alin. (1) și ale art. 19 și ale Anexei 2 B poz 21 din O.U.G. nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificărileșicompletărileulterioare; 
Întemeiul art.36 alin.(1 ) , art.45 alin.(1) și ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice 
locale, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă achiziționarea direct de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau de reprezentare prin 
avocat a persoanei juridice comunaPreutești, județul Suceava și a autorităților publice locale (Primarul și Consiliul 
Local). 
Art.2.Mandatează primarul comuneiPreutești să negocieze onorariul și durata contractelor  de asistență juridică în 
condițiile legii.  
Art.3.Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţiişi se va aduce la 
cunoştinţă public prin afişare. 
 
Preşedinte de şedinţa,                                                  Contrasemnează :                                                                                                              
Șchiopoaia Neculai          Secretar comună, 
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