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ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE nr.66
privind achizitia de servicii de consultanta juridica, asistenta si
reprezentare juridica
Având în vedere :
Ø expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, Jud. Buzau, dl. Andrei Ion
inregistrata la nr. 6255/26.06.2017 ;
Ø avizul secretarului comunei Smeeni dat pe proiectul de hotarare;
Ø prevederile art.I ,alin. 2 ,lit.b din O.U.G nr. 26/2012 privind unele masuri de
reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de
modificare si completare a unor acte normative;
Ø avizul comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local Smeeni
6256/26.06.2017;
Ø prevederile art. 21 , alin. 2 si 3 si art.36 , alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata si actualizata;
Ø prevederile O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii , cu modificarile si completarile ulterioare ;
Ø prevederile Legii nr.186/2014,privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2015
Ø prevederile H.C.L. nr. 3/2015 , rectificata ,privind Bugetul de venituri si
cheltuieli al comunei Smeeni;
În temeiul art . 39 , alin. (1) , art. 45 , alin. (1) ,coroborat cu prevederile
art. 115 , alin. 1, lit. ‚’’b’’ din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale modificata si
completata :

Hotaraste:

Art.1 Se aproba achizitia directa in conditiile respectarii prevederilor
O.U.G nr. 36/2006, a serviciilor de consultanta juridica , asistenta si
reprezentare juridica a intereselor U.A.T.C. Smeeni ,in caliatate de reclamant
,in dosarele 292/114/2014 si 3371/114/2015.
Art.2 1) Se imputerniceste Primarul comunei Smeeni sa negocieze
si sa semneze contractul avand ca obiect serviciile de consultanta juridica ,
asistenta si reprezentare juridica mentionate la art.1.
2) Serviciile mentionate la art.1 , se vor contracta pana la
exercitarea tuturor cailor de atac dar nu mai mult de 12 luni, contractul putand
fi reinnoit cu acordul partilor , urmarind disponbilul bugetar local anual.
Art.3 Se imputerniceste Primarul comunei Smeeni sa selecteze litigiile
care fac si vor face obiectul contractului de achizitie de servicii de consultanta
,asisitenta si reprezentanta juridica .

Art.4 Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteaza compartimentul buget – contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Smeeni ;
Art.5 Impotriva prevederilor prezentei hotarari, persoanele
nemultumite se pot adresa Instantei de contencios administrativ a Tribunalului
Buzau in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art.6 Secretarul comunei va transmite prezenta dispozitie autoritatilor
si institutiilor interesate ( Institutia Prefectului – Judetul Buzau, DGAFP –
Trezoreria Pogoanele , Compartiment buget –contabilitate) .

Nr. 66 Smeeni, Buzau –30.06.2017
Presedinte de sedinta
Consilier local
Tanase Vasile
Contrasemneaza,
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data
de 30.06.2017 , cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 12 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din
care prezenţi la şedinţă 12 .

