ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.25
din 29 iunie 2020
privind: aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a
comunei Oancea în dosarul civil aflat pe rolul Tribunalului Galați.
Initiator: Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați;
Numărul și data depunerii proiectului : 1717/18.06.2020
Consiliul Local al Comunei Oancea, întrunit in şedinţa ordinară din data de 29.06.2020;
Având in vedere referatul de aprobare, înregistrat la nr.1717 din 18.06.2020;
Având in vedere raportul de specialitate prezentat de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.1760 din 24.06.2020;
Având in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 privind activitatea
economica, financiara, activitati social-culturale, culte, juridica si de disciplina;
Având in vedere prevederile art.1, alin. 2, lit.b 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, cu modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu
modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile art.109, alin.3 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul art.196 alin.1 lit.a din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞT E
Art. 1 Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență si de
reprezentare a Comunei Oancea în dosarul civil nr.519/121/2020 aflat pe rolul Tribunalului Galați.
Art. 2 Se mandatează Primarul Comunei Oancea cu negocierea preţului (onorariului)
contractului de asistență juridică ce poate fi încheiat în baza prezentei hotărâri.
Art. 3 Se mandatează Primarul Comunei Oancea in vederea semnării contractului de asistență
juridică ce va fi încheiat în baza prezentei hotărâri.
Art. 4 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de primarul comunei Victor
Chiriloaie, comunicarea către Prefectul Județului Galați și afișarea pe pagina de internet va fi asigurată
de secretar general Dima Elisabeta.
Președinte de ședință
Dediu Ionel
Oancea – 29 iunie 2020
Total consilieri ce compun Consiliul local = 9 consilieri
Total consilieri prezenţi la şedinţă
= 9 consilieri
Au votat”pentru”9, Au votat ”impotriva” 0, Abţineri 0.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Dima Elisabeta

