
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞTĂŞNAD
CONSILIU LOCAL

HOTĂRÂREA nr. l)tQ
din data de 14 septembrie 2017

privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de
reprezentare

(

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad,judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 16670108.09.2017 a Compartimentului juridic din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) IiI. b) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului

nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările
şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), ale, art. 36 alin. (9), precum şi ale an.
45 alin, (2) IiL a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, rcpublicată în
anul 2007. cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂşTE:

Art. l. Se aprobă incheierea unui contract de servicii juridice prin care să se
reprezinte interesele Oraşului Tăşnad în Acordul-cadru nr, 9154/'20.05.2016 pentru
atribuirea contractelor subsecvente ce au ca obiect lucrări "Modernizare străzi în oraşul
Tăşnad, judeţul Satu Mare", Cod CPV 45233140-2 Lucrări de drumuri.

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.

Art. 3. (1) Se împuterniceşte Primarul Orasului Tăşnad să contracteze aceste
servicii juridice, cu respectarea prevederilor legislaţiei din materia achiziţiilor publice.

(2) Cheltuielile necesare în vederea dncerii la îndeplinire a prezentei hotărâri
vor fi suportate din bugetul local al oraşului Tăşnad.

Ari. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul oraşului Tăşnad. prin Compartimentul achiziţii publice, Compartimentul juridic
şi Serviciul financiar-contabil.
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