ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. 2
din 28. 01. 2021.
privind : aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de
asistenta si/sau de reprezentare in litigiile juridice ale comunei sau ale
consiliului local al comunei Foltesti, judetul Galati, precum si de avizare
contracte.
INITIATOR : Moraru Laurentiu Gigi – primarul comunei Foltesti, judetul Galati .
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 252 din 19.01.2021.
Consiliul local al comunei Foltesti, intrunit in sedinta ordinara din data de
28.01.2021.
Avand in vedere Referatul de aprobare a dlui Moraru Laurentiu Gigi - primarul
comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. 253/19.01.2021.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 254 din 19.01
2021.
Avand in vedere Avizele comisiilor de specialitate .
Avand in vedere prevederile art.I alin.(1) si (2) lit.b din OUG nr.26/2012 privind
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a unor acte normative .
Avand in vedere prevederile art.109 alin. (3) precum si ale art.129 alin. (1) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .
In baza art.139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

HOTARASTE

:

Art.1. – Se aproba achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de
asistenta si/sau de reprezentare in litigiile juridice ale comunei sau ale Consiliului
local al comunei Foltesti, precum si de avizare contracte.

Art. 2. In aplicarea prevederilor art.1 din prezenta hotarare se imputerniceste
primarul comunei Foltesti, sa incheie si sa semneze contractul de servicii juridice cu
avocat/cabinet de avocatura, pentru o petrioada de 1 (un) an incepand cu data
prezentei .
Art.3. - Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - judetul Galati,
va fi facuta publica prin grija secretarului comunei Foltesti prin afisare, iar de
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei, raspunde primarul comunei Foltesti.
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