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HOTĂRÂRE
Referitor la prelungirea contractului de asistență juridică încheiat cu
Cabinet Individual de Avocat Gabriel Georgescu
Consiliul local al comunei Fărcaşele, Judeţul Olt întrunit în şedinţă
ordinară în data de 08 februarie 2018;

-

Expunere de motive:
Conform Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a unor acte normative ” Autorităţile şi instituţiile publice ale
administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi
subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura
organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare”.
Totodată, alineatul 2 al aceluiași articol prevede faptul că ”În situaţii temeinic
justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se
pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi
achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea
consiliului local, în acest caz.”
Având în vedere:
- expunerea de motive înregistrată sub nr.679 din 02.02.2018, a primarului
comunei Fărcaşele, prin care se specifică necesitatea prelungirii contractului de
asistență juridică încheiat cu Cab. Ind. Av. Georgescu Gabriel;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcaşele, judeţul Olt, înregistrat
sub nr.680 din 02.02.2018, raportat la cele ale art.45, alin.(6), teza a-II-a din
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare ;
- raportul de avizare nr. 681 din 02.02.2018, al comisiei de specialitate pentru
activităţi economico-financiare, buget, agricultură, administrarea domeniului public şi
privat al Comunei Fărcașele, servicii şi comerţ, programe de dezvoltare economico –
socială, amenajarea teritoriului şi urbanism, gospodărire comunală şi protecţia
mediului, cu privire la susţinerea proiectului de hotărâre;
- raportul de avizare 681 din 02.02.2018 al comisiei de specialitate pentru
activităţi social-culturale, învăţământ, culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, activităţi sportive şi de agrement, cu privire la susţinerea
proiectului de hotărâre ;
- raportul de avizare nr. 681 din 02.02.2018, al comisiei de specialitate pentru
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice
a cetăţenilor;
- prevederile art.121 alin.(2) din Constituția Romaniei;
- art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997;

- art.1 alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a unor acte normative;
- art.36, alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit.”d” şi alin. (6), lit „a” , pct. 1 şi ale
art.45 alin.(1) ,alin.(2) lit. a) și art 115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 –
privind administraţia publică locală-republicată,

CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂŞTE :
ART.1.- Se aprobă prelungirea contractului de asistență juridică
încheiat cu Cabinet Individual de Avocat Gabriel Georgescu, cu 12 luni, începând
cu data de 17 februarie 2018.
ART.2.- Se împuternicește Primarul comunei Fărcaşele pentru
semnarea contractului sus menționat.
ART.3. – Prezenta hotărâre are caracter individual și poate fi
atacată în termenul legal prevăzut de Legea nr.554/2004, legea contenciosului
administrativ.
ART.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt;
- Biroul Contabilitate-Impozite şi taxe locale;
- Cabinet Individual de Avocat Gabriel Georgescu

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Munteanu Marinel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Nr. 11 din 08.02.2018
Total
consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
13
12
1
0

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară
din data de 08.02.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001,
actualizată, cu un nr. de 12 voturi pentru, 0 abțineri și 1 voturi împotrivă din numărul total de
13 consilieri prezenți în ședință

