
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANTA  

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 237/27.08.2015 
Privind achiziţionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica 

 

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta ordinara in conformitate cu 

prevederile ar. 39 (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 27.08.2015; 

Având în vedere: 

-   Proiectul de hotarare initiat de Primar, Matei Nicolae , expunerea de motive a 

acestuia, raportul compartimentului de resort, avizele comisiilor de specialitate; 

-   Raportul întocmit de Direcţia Juridica nr. 218/17.07.2015; 

-   Raportul de Audit Financiar întocmit de echipa de audit a Camerei de Conturi 

Constanta, înregistrat cu nr.25913/15.05.2015; 

In conformitate cu: 

- Prevederile art.1, alin (1) si (2) lit.b) din O.U.G.nr.26/2012 privind unele 

masuri de reducere a cheltuieilor publice si întărirea disciplinei financiare si de 

modificare si completare a unor acte normative; 

- Prevederile Legii nr.51/1991 pentru organizarea si exercitarea profesiei de 

avocat, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor  art.21 (2) si (3), art.36 (9), ale art.45 (2) lit."a" si art.115 

(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare: 

HOTARASTE: 

ART. 1.Se mandatează Primarul Oraşului Năvodari sa achiziţioneze servicii juridice 

de asistenta si reprezentare prin încheierea de contracte cu cabinete de avocatura, in 

raport de obiectul cauzelor si de numărul litigiilor aflate pe rolul instanţelor de 

judecata. 

ART. 2.Contractul de servicii juridice, va cuprinde in mod obligatoriu următoarea 

clauza: "Cu 5 zile înainte de data termenului de judecata, cabinetul de avocatura 

va înainta reprezentantului legal, o copie a acţiunii, întâmpinării precum si a 



celorlalte înscrisuri pe care urmează sa le depună in susţinerea intereselor 

unităţii administrativ teritoriale." 

ART. 3. Incepând de la data adoptării prezentei, isi încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Local Năvodari nr.192/23.07.2015. 

Art. 4. Compartimentul Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local va comunica 

prezenta hotărâre: Instituţia Prefectului Judeţului Constanta, Primarului Oraşului 

Năvodari, Cabinet Primar, Viceprimarului Oraşului Năvodari, Direcţiei Economice, 

Direcţia Juridica - Administraţia Publica Locala -Asistenta Sociala - Protecţia 

Copilului. 

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 16 consilieri din 19 consilieri in functie. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN 

 

SECRETAR, 

   TIRSOAGA VIORICA 


