
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA   MUNTENII  DE   SUS  
CONSILIUL  LOCAL 

 
  H O T A R A R E A  nr. 19/2014 

privind  aprobarea achizitionarii serviciilor juridice  de consultanta, asistenta si 
reprezentare a Comunei Muntenii de Sus, Institutiei Primarului comunei 
Muntenii  de  Sus  si  a Consiliului  Local  Muntenii  de  Sus 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:     
 - art. 24  alin.(1) si (2)  si  art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, 
republicată;                       
 - art. 7 alin. (2) din Codul civil;     

-art. 21 alin. (1), (2) si (3), art. 36, alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. I. alin. (1) si  (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; 

- art. 16, art.36-38, art.56 si art. 57, alin.(2)  din Ordonanta Guvernului  nr.  34/2006 
privind  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare  si ale Anexei 2 B la aceasta  oronanta  de  urgenta; 

- Legii nr. 51/1995  pentru organizarea si  exercitarea profesiei de avocat, 
republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare; 

- Hotararii Consiliului Local nr. 20/2014 privind  aprobarea bugetului  local  al  
comunei  Muntenii de Sus  pe anul  2014; 

- Hotararea  Consiliului Local nr. 42/30.08.2013 privind  aprobarea organigramei, 
numarului  de  posturi si  a  statului  de  functii al personalului din  aparatul  de  specialitate  
al  Primarului  comunei  Muntenii  de  Sus; 

   luând act de: 
a) expunerea de motive a  primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa de 

iniţiator, calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. 
(6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii de Sus,   

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  MUNTENII DE SUS 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
 

Art.1. Se aproba achizitionarea serviciilor juridice  de consultanta, asistenta si  
reprezentare a Comunei Muntenii de Sus, Institutiei Primarului Muntenii  de  Sus  si  a 
Consiliului  Local  Muntenii  de  Sus, atat  in  litigiile si  raporturile juridice aflate  in  curs 
de  judecata   cat  si  viitoare,  in  conditiile  respectarii  Ordonantei  nr. 34/2006 privind  
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



Art.2. Se mandateaza  Primarul  comunei Muntenii  de  Sus, domnul  Anton  
Vasile   sa  semneze  contractele  avand ca  obiect  serviciile  juridice mentionate  la  art. 1 
si  sa  negocieze onorariul aferent  acestor  contracte.  

Art.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari 
vor fi suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei  Muntenii  de  Sus. 

  Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, 
Prefectului judeţului Vaslui, se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei  si 
Consiliului Local   Muntenii  de Sus precum şi prin publicare pe pagina de internet la adresa: 
www.munteniidesus.ro/webmail.         Muntenii  de Sus,  31   ianuarie 2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA         
       EUGEN BIRSAN               SECRETARUL COMUNEI; 

Contrasemneaza: 

                   (cu exercitare temporara de atributii), 
            MONICA  BURGHELEA 
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