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ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE                  
ORAŞUL TĂŞNAD                     
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 5 
din data de 27 ianuarie 2022 

 

privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare 
pentru apărarea intereselor UAT Tășnad în justiție în cadrul Dosarului nr. 1565/83/2021, 

înregistrat pe rolul Tribunalului Satu Mare 
 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în data 
de 27 ianuarie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
3725/25.01.2022; 
 Analizând Referatul nr. 3697/25.01.2022 a Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Orașului Tășnad;  
 Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 3698/25.01.2022 şi Avizul Comisiei de specialitate 
pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, amenajarea teritoriului, 
urbanism, gospodărie comunală, protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad 
înregistrat sub nr. 2/27.01.2022; 

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 în recurs, prin încheierea unui contract de servicii juridice, prin care să se reprezinte 
interesele Primăriei Orașului Tășnad în procesul având ca obiect obligare emitere act administrativ 
înaintat de FEDERALCOOP SATU MARE, înregistrat pe rolul Tribunalul Satu Mare sub nr. de 
dosar 1565/83/2021. 
 Art.2 – Se împuternicește domnul Farcău Adrian-Dănuț, primarul orașului Tășnad să 
semneze în numele și pe seama Orașului Tășnad, contractul 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. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 



 
 

 


