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Se aproba,
Primar
VICTOR CHIRILOAIE
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind: achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si
de reprezentare a UAT primaria Oancea in dosarul civil nr.3093/1/2020 aflat pe rolul Inaltei
Curti de Casatie si Justitie Bucuresti.
Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie incheierea unui contract de
consultanta, de asistenta si de reprezentare a UAT comuna Oancea –Comisia de Improprietarire
a comunei Oancea, judetul Galati, din care fac parte: Chiriloaie Victor-Primar, Avadanei PericleViceprimar, Dima Elisabeta-Secretar General, Mocanu Laurentiu-membru si Sarbu Neculinaresponsabil registru agricol, in dosarul civil nr.3093/1/2020, la Curtea de Casatie si Justitie
Bucuresti, avand ca obiect “improprietarirea d-nului Lazar V Spiru cu suprafata de 2,86 ha teren
arabil extravilan in comuna Oancea, conform Legii 18/1989, Legii 1/2000 si 165/2013.
Avand in vedere ca primaria nu are compartiment juridic si nici angajat cu atributii
juridice, este nevoie ca entitatea sa beneficieze de serviciile profesioniste a unui avocat
specializat pentru asemenea tip de procese.
In conformitate cu prevederile art.I alin.(2) lit.b din OUG 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 modificarile si completarile ulterioare:
(2) 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:
b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.
In considerarea celor mai sus, in conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, propun adoptarea proiectului in forma initiata.

Intocmit,
Coman Ana-Maria
Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatii
intocmirii acestui inscris

