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ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE                 
ORAŞUL TĂŞNAD              
CONSILIUL LOCAL                 
 

HOTĂRÂREA Nr. 151 
din data de 4 noiembrie 2021 

 

privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de 
reprezentare pentru recuperarea drepturilor salariale acordate retroactiv 
numitului Mîndreanu Remus-Gheorghe, în Dosarele nr. 2060/83/2018 și 

2060/83/2018*   
 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 4 noiembrie 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 22562/04.11.2021; 
 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 22564/04.11.2021 şi 
Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, 
prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 22600/2021; 
 Potrivit prevederilor art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea 
disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative; 
 În temeiul  prevederilor art. 109 alin. (3), ale art. 129 alin. (14), ale art. 139 alin. 
(3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

 Art. 1 – Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență 
și de reprezentare, prin încheierea unui contract de servicii juridice, pentru recuperarea 
drepturilor salariale acordate retroactiv numitului Mîndreanu Remus-Gheorghe, în 
Dosarele nr. 2060/83/2018 și 2060/83/2018*. 
 Art.2 – Se împuternicește domnul Farcău Adrian-Dănuț, primarul orașului 
Tășnad să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al orașului Tășnad, 
contractele de achiziție de servicii juridice – consultare și reprezentare în instanță. 
 Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
orașului Tășnad, prin Compartimentul Juridic și Serviciul Financiar-Contabil. 
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