
R O M A N I A         
JUDETUL CONSTANTA  
COMUNA OSTROV 
CONSILIUL LOCAL  
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 

reprezentare  
 

Consiliul local Ostrov, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituită, la 
data de 26.09.2012; 

Avand in vedere : 
- expunerea de motive prezentata de primarul  comunei Ostrov, domnul Dragomir Niculae  prin 

care propune aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi/sau de reprezentare; 

- raportul de specialitate al biroului contabilitate;  
-   raportul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de   disciplină,   

muncă şi protecţie socială, protecţie copii; 
-  raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei;   
-   avizul de legalitate al secretarului comunei;  
In conformitate cu prevederile art. 21 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 793 din  

Regulamentul-Cadru din 30 ianuarie 2002 de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat 
prin O.G. nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale,  precum şi a  prevederilor art.I, alin.(2), lit.b) 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;  
 In temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art. 115, alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau 
reprezentare, atât în litigii viitoare, cât şi în litigii aflate deja în curs de judecată.  

 (3) Cheltuielile pentru onorariul avocatului se vor suporta din bugetul local. 
Art.2. Se mandatează Primarul comunei Ostrov, domnul Dragomir Niculae ,   să semneze 

contractele menţionate la art. 1 al prezentei hotărâri de consiliu.  
 Art.3. Secretarul comunei, va comunica prezenta hotărâre factorilor  interesaţi,  Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Constanţa, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, şi va fi 
adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului .  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi „ pentru „ din cei  14 consilieri 
prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie . 

 
 
 
OSTROV     PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
Nr.85/26.09.2012    Purcarea Marius  
 
      CONTRASEMNEAZA, 
 
      Secretar – Crisan Smaranda   


