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Hotărârea nr.26/2020
privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic
de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare
pentru executarea celor dispuse din Decizia Curţii de Conturi nr. 24/2018

Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 132/S/2020 al Primarului Comunei Ulieș,
Raportul de specialitate nr. 143/S/.2020 al Compartimentului economic și juridic, Proiectul
de Hotărâre nr. 137/S/2020 inițiat de Primarul Comunei Ulies, -Avizul nr. 149/S/2020 al
Comisiei de specialitate economică, buget, finanţe, juridic şi administraţie publică al
Consiliului Local al Comunei Ulieș, cele dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia
Curţii de Conturi nr. 24/05.11.2018,
Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ulies nr. 8/2020
privind aprobarea bugetului general al Comunei Ulies pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021
- 2023,
Luând în considerare prevederile art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
in baza prevederilor. din Decizieinr. 24/05.11.2018 emisă de Camera de Conturi
Harghita,
in conformitate cu prevederile art. I alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului 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 şi completările ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a)
din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

Art. 1. - (1) Se aprobă achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi
de reprezentare pentru executarea celor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr.
24/05.11.2018.
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(2) Serviciile juridice prevăzute la alin. (1) constau în activităţi de consultare, asistenţă şi
de reprezentare în faţa instanţelor de judecată şi a altor autorităţi / instituţii de drept
public şi privat , pregătirea și elaborarea cererilor, notelor scrise și a susținerilor necesare
până la soluționarea cauzei.
(3) Pentru achiziționarea serviciului juridic prevăzut la alin (1), respectiv cu
încheierea contractului de asistență juridică cu un avocat, în condițiile prevăzute de lege,
se împuternicește Primarul Comunei Ulieș domnul György Sándor.
Art. 2. Dispozițiiexecutorii
(1)
PrimarulComuneiUlieș, JudeţulHarghitavaduce la
îndeplinireprevederileprezenteihotărâriprinintermediulaparatului de specialitate.
(2)
Secretarul General
alComuneiUlieșvaasiguracomunicareaprezenteiHotărâripersoanelorvizateșiinstituțiilorîndrept
ățiteînacestsens.
Art. 3. Calea de atacșinaturajuridică
(1)
Împotrivaprezenteihotărâri se poateadresacuprocedurăprealabilăîn termen de 30 de zile
de la datacomunicării, iarîmpotrivamodului de soluționare a proceduriiprealabile se
poateintentacerere de anulareaactuluiadministrativîn termen de 30 de zile de la
comunicareasoluționăriiproceduriiprealabile la TribunalulHarghita.
(2)
Prezentulact este un actadministrativindividual.
Art. 4. ComunicareaHotărârii
(1)
SecretarulcomuneivacomunicaprezentaHotărâre:
InstituțieiprefectuluijudețuluiHarghitașiproprietarilorconstrucțieivizateprinprezenta
hotărâre;

ULIEȘ la data de 19.06.2020.

PREȘEDINTE
Séra Attila

Contrasemnează,
Persoanadesemnată
cu atribuții de Secretar
ȚăranEniko

