ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Nr. 84 din 14.06.2016
cu privire la modificarea hotararii nr. 58/2016 adoptata de Consiliul Local privind
aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare în instanta cu
cabinet de avocat
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinara la data de
14.06.2016
Având în vedere:
- prevederile art. I, al. (2) lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a
cheltuielilor publice si intararea disciplinei financiare si de modificare si completare a
unor acte normative
- prevederile art. 21, al. (2) si al. (3); art 45 al. 1 si art. 115 al. (1) lit. b din legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tăuţii-Măgherăuş.
În temeiul dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. 4,lit. a alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45, alin. 1
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificarile ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba modificarea prevederilor art.2 al hotararii nr. 58/2016 adoptata de Consiliul
Local, care va avea urmatorul cuprins:
Art.2. Se imputerniceste secretarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş sa semneze pentru si in
numele orasului, contractul de asistenta juridica si imputernicirea avocatiala.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş
- Primarului oraşului
- Serviciul Financiar Contabil

Presedinte de ședință
Bonti Iosif

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie
Adoptata 12 voturi pentru, 1 abtinere .
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Expunere de motive

privind adoptarea proiectului de hotărâre de angajare a serviciilor unui birou sau
societăti civile de avocatură pentru reprezentarea intereselor UAT Tăutii Măgherăus în
dosar nr. 4148/182/2012.

-

Avand in vedere:
Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificarile
ulterioare;
Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare.
OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si de întărirea
disciplinei financiare

Ținand cont de necesitatea asigurării unei apărări unitare, dat fiind cazul cu o
încărcătură si complexitate deosebite, incluzând aspecte de natură penală, datorită
faptului că și în primă instanță a fost angajat avocat în cauză și având în vedere faptul
că în momentul de față primăria nu are angajat consilier juridic, se impune adoptarea
acestui proiect de hotărâre.
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