
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
în anul 2007, cu modificările ulterioare. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi:      1 
Voturi pentru:  10  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 4 

ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE 

ORAȘ TĂȘNAD 

CONSILIU LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 90 

din data de 27 iunie 2019 
 

privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de 

reprezentare 
 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 11366 / 21.06.2019 a Compartimentului Juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad;  

 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei 

pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 

servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;  

 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; 

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 Ș T E: 
 

 Art.1 – Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de 

asistență și de reprezentare, prin încheierea unui contract de servicii juridice, prin 

care să se reprezinte interesele Consiliului Local al Orașului Tășnad în procesul cu 

S.C. LTZF-COM S.R.L.. 

 Art.2 – 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 – consultare și reprezentare în instanță. 

 Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul orașului Tășnad, Compartimentul Juridic și Serviciul Financiar-Contabil. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

AUGUSTA-ELENA ONAC 

  

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


