ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 76
din 24 aprilie 2017
cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridică şi
reprezentare în instanţă cu cabinet de avocat
Consiliul Local al Comunei Tureni , judetul Cluj , întrunit în şedinta de lucru extraordinară din data de
24.04.2017
Având în vedere:
- prevederile art. I, al. (2) lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor
publice si intararea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative
- prevederile art. 21, al. (2) si al. (3); art 45 al. 1 si art. 115 al. (1) lit. b din legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale locale cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 6 / 2017 a bugetului de stat pentru anul 2017
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Tureni,
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comunei Tureni.
Raportul de specialitate cu nr. 2846 din 19.04.2017
În temeiul dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. 4,lit. a alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45, alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificarile ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba încheierea unui contract de asistenta juridica pentru consultanţă, redactare acte şi
reprezentare in instanta în dosarele privind revocarea Hotărârilor de Consiliu Local Tureni prin care s-a aprobat
delimitarea păşunilor de pe raza Comunei Tureni şi prin care s-a aprobat caietele de sarcini pentru licitaţiile din
data de 27 – 30.04.2017, pentru apărarea intereselor UAT Tureni.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei, în vederea achiziţionării seriviciilor de

consultanţă juridică cu un cabinet de avocat.
Art.3. Suma prevăzută la art. 2 va fi alocată din bugetul local, capitolul 51.02.
Art. 4. Se împuterniceşte primarul Comunei Tureni să semneze pentru şi în numele Comunei Tureni
contractul de asistenţă juridică şi împuternicirea avocaţială.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj
- Primarului Comunei Tureni
- BIROU FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ
- Publicat pe site-ul Comunei Tureni

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COLOSVARI ILEANA

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările şi
completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
11
Nr. consilieri prezenţi = 11
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0

1

