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HOTĂRÂRE NR. 177/08.03.2016 

privind achiziţionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica pentru litigiile din anexa 

 
 

Consiliul Local Navodari, întrunit în şedinţa ordinara din data de 08.03.2016, in 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publica 

locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând in dezbatere: 

Expunerea de motive a Viceprimarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de 

catre acesta, referatul nr. 154/03.03.2016, Raportul de Audit Financiar intocmit de echipa de audit a 

Camerei de Conturi Constanta, înregistrat cu nr. 25913/15.05.2015; 

In conformitate cu: 

- Prevederile art. I, 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; 

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 21 alin. (2) si (3), art. 36 

alin. (9), art. 45 alin. (2) lit. „a”, precum si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 

ARTICOLUL 1 – (1) Se aproba achiziţionarea de servicii juridice de asistenta si 

reprezentare prin încheierea de contracte cu cabinete de avocatura, pentru litigiile prevăzute in 

anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre; 

(2) Se mandatează Primarul si/sau Viceprimarul Oraşului Năvodari sa semneze contractele 

de servicii juridice cu cabinete de avocatura, onorariile pentru litigiile din anexa urmând a se stabili 

in conformitate cu prevederile hotărârii de Consiliul local, in vigoare la data contractării; 

ARTICOLUL 2 – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relaţia cu Consiliul Local, va 

comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Directiei 

Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Juridice. 
  

Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 1 

„ABTINERE”, la sedinta fiind prezenti 15 consilieri din 19 consilieri in functie. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, POPA LUANA 
 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                           Secretar, TÎRŞOAGĂ VIORICA 
 


