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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  achiziţionarea unor   servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei 

Tiream , precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Tiream 
în justiţie 

  
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară din data de … 2017; 
 Având în vedere  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; 
           Luând în considerare prevederile art.29  din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 
, precum şi prevederile art. 3 şi art.43 din normele de aplicare a Legii nr.98/2016  aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.395/2016 ; 
 În conformitate cu prevederile art.21 alin.(3) coroborat cu art.62 alin.(1) şi cele ale 36 
alin.(9), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
  În temeiul prevederilor art.10, art. 36, alin. 4,lit. a ), alin. (6), lit. a), pct. 1, art. 45 alin. 
(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001 , republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

                                
                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. - (1)Se aprobă achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor 
comunei Tiream, precum şi pentru apărarea intereselor autorităţilor administraţiei publice 
locale din comuna Tiream în faţa instanţelor judecătoreşti şi  a altor autorităţi/instituţii de drept 
public ori privat, dacă este necesar, în vederea soluţionării favorabile a litigiilor civile şi/sau 
comerciale. 
 (2) Prevederile art.1 sunt aplicabile şi în vederea soluţionării favorabile a litigiilor civile şi 
/ sau comerciale ce survin  ca urmare a unor aspecte rezultate în urma acţiunilor de audit 
financiar ale Camerei de Conturi Satu Mare. 
 (3) Serviciile juridice constau în: consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa tuturor 
instanţelor de judecată, pregătirea şi elaborarea contestaţiilor şi a susţinerilor necesare, 
exercitarea tuturor căilor de atac, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor. 
 Art.2. - (1)Se împuterniceşte primarul comunei Tiream, să selecteze un avocat/cabinet 
de avocatură, să negocieze valoarea serviciilor şi să contracteze aceste servicii juridice, cu 
respectarea prevederilor legislaţiei din materia achiziţiilor publice.  
 (2)Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi 
suportate din bugetul local  al comunei Tiream.  
 Art.3. - . Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului , primarului comunei 
Tiream, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare,  se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  
Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 
                       
                                                Tiream, la  16 mai 2017 
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