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ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE 

ORAȘ TĂȘNAD 

CONSILIU LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 89 

din data de 27 iunie 2019 
 

privind alocarea unor sume din bugetul local al orașului Tășnad pentru 

achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de 

reprezentare, pentru anul 2019 

 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 11386/2019 a Compartimentului Juridic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad;  

 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; 

 Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) și (3), ale. art. 36 alin. (9), ale 

art. 45 alin. (2) lit. a) și ale art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local al 

orașului Tășnad, pentru achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de 

asistență și de reprezentare, pentru anul 2019.  

 Art.2 – Serviciile  juridice  prevăzute la art. 1 constau în: consultanţă,  

asistenţă  şi  reprezentare în faţa tuturor instanţelor de judecată, pregătirea şi 

elaborarea contestaţiilor şi a susţinerilor necesare, exercitarea tuturor căilor de 

atac, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor, prin care să se 

reprezinte interesele Orașului Tășnad, ale Primăriei Orașului Tășnad, ale 

Primarului Orașului Tășnad și ale Consiliului Local al Orașului Tășnad în spețe 

privind domeniul achizițiilor, urbanism, litigii de muncă, activitate comercială 

care au un grad de dificultate mai mare, presupun plata sau recuperarea unor 

sume însemnate, implică efectuarea unor expertize de specialitate. 
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 Art. 3. (1) Se împuternicește Primarul Orașului Tășnad să contracteze  

aceste  servicii  juridice,  cu respectarea prevederilor legislaţiei din materia 

achiziţiilor publice.  

 (2) Cheltuielile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  prezentei  

hotărâri vor fi suportate din bugetul local al oraşului Tăşnad.    

 Art.4 – Se împuternicește Primarul orașului Tășnad, domnul Grieb Csaba-

Francisc să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al orașului Tășnad, 

contractul de achiziție de servicii juridice – consultanță, asistență și reprezentare 

în instanță, în funcție de gradul de dificultate al spețelor. 

 Art.5 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Primarul orașului Tășnad, Compartimentul de Achiziții Publice, 

Compartimentul Juridic și Serviciul Financiar-Contabil. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


