
R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind : aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a  

    intereselor comunei Scrioaștea, a Consiliului Local a Comunei Scriooaștea, a  

    Instituţiei Primarului Comunei Scrioaștea, precum şi a Comisiei Locale de Fond  

    Funciar Scrioaștea. 

 

Consiliul Local al comunei Scrioaștea, județul Teleorman întrunit în ședință 

ordinară de lucru în data de 23 februarie 2021,  

Având în vedere :  
 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr.1153 

din data de 11.02.2021 ;  

- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort înregistrat sub nr.1160 

din data de 16.02.2021 ;  

- prevederile art. 1 alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri 

de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative; 

- prevederile art.I alin.2 lit.b) O.U.G. 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 și completările 

ulterioare; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Scrioaștea; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) 

lit.a) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. (1) Se aprobă achiziţionarea de servicii de consultanţă şi reprezentare a 

unităţii administrativ teritoriale Comuna Scrioaștea, a Consiliului Local al Comunei 

Scrioaștea, ale Instituţiei Primarului Comunei Scrioaștea precum şi a Comisiei Locale de 

Fond Funciar Scrioaștea, în litigiile generate de controalele Curţii de Conturi, de derularea 

proiectelor finanţate din fonduri europene sau în legătură cu modul de finanţare, 

implementarea şi derularea acestora, achiziţii publice, aplicarea legilor de restituire (legea 

10/2001 şi legile fondului funciar cu modificările si completările aferente), dosarele în 

pretenţii şi despăgubiri, acţiunile în contencios administrativ şi fiscal, de dreptul muncii, 

de drept societar, dreptul afacerilor, litigiile născute din executarea sau neexecutarea 

contractelor civile sau/şi administrative, pentru desfiinţarea contractelor sau a actelor 

juridice patrimoniale sau nepatrimoniale, precum şi pentru orice alte cereri şi litigii de 

natură civilă şi administrativă evaluabile sau neevaluabile în bani pentru care conducătorul 



instituţiilor va considera necesară asistenta juridică calificată şi reprezentarea de către 

avocat, indiferent dacă instituţiile publice au calitatea de reclamant sau de pârât în litigiile 

respective.  

(2) De asemenea avocatul ales va putea reprezenta instituţia publică sau va putea 

reprezenta conducătorul acesteia la negocierile purtate în vederea încheierii unui contract, 

a unei tranzacţii în vederea preîntâmpinării unui litigiu sau pentru încheierea oricărui act 

cu conţinut juridic cu privire la care conducătorul instituţiei va aprecia ca este necesară 

asistenţa juridică a avocatului. 

Art. 2. Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al 

Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

Art. 3. Se mandatează Primarul Comunei Scrioaștea, județul Teleorman să 

desfăşoare procedurile necesare în vederea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă 

şi reprezentare şi să semneze contractul de asistenţă juridică. 

Art. 4. Începând cu adoptarea prezentei hotarari, orice hotărâre contrară, îşi 

încetează aplicabilitatea. 

Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al 

comunei Scrioaștea, județul Teleorman, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei 

Scrioaștea, Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman, precum şi compartimentelor 

interesate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediul Consiliului Local al Comunei Scrioaștea şi postare pe pagina de internet. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

             Sora Constantin 

      

 

 

 

 

 

 

 

                     Contrasemnează pentru legalitate,  

                           Secretar general al UAT,  

                Cernea Elena  

 

 

 

 

 

 

 
 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 10 / 23.02.2021  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi “pentru”, _-_ voturi ”împotrivă”, - 

”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie din care 13 prezenţi . 


