
 

 

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, 

pentru apărarea intereselor comunei  Bălăceana și ale autorităților publice locale din comuna 

Bălăceana pentru anul 2022 

 

Consiliul Local al comunei  Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere: 

-referatul de aprobare întocmit  de domnul Cojocariu Constantin-Octavin –primarul 

comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.4481 din 15.12.2021; 

-raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, înregistrat cu 

nr.4484 din 15.12.2021; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru  administrația publică locală , 

juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor înregistrat cu 

nr.4485 din 15.12.2021; 

-prevederile: 

 -art.1 alin.(1) și (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modifucare și completare a unor acte 

normative; 

-art.109 alin.(3), art.129 alin.(1) și alin.(4) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019-Codul 

Administrativ; 

-Complexitatea cauzelor și multitudinea porcedurilor ce se efectuează într-un dosar de 

instanță și a actelor de procedură ce se întocmesc pentru instrumentarea cauzei, respectiv 

emiterea de cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note de relații,întocmire diverse adrese, 

formulare puncte de vedere, etc. 

-Luând în considerare faptul că în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bălăceana nu este angajat nici un consilier juridic; 

-Faptul că este necesară reprezentarea a U.A.T. Bălăceana, în instanță, în dosarele aflate 

pe rolul instanței sau cele viitoare; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

din 3 iulie 2019-Codul Administrativ,  cu modificările și  completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1(1)Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de 

reprezentare, pentru apărarea intereselor comunei  Bălăceana și ale autorităților publice locale din 

comuna Bălăceana pentru anul 2022 . 

                  (2) Serviciile juridice constau în : consultanță, asistență și reprezentare în fața tuturor 

instanțelor de judecată, pregătirea și elaborarea contestațiilor și a susținerilor necesare în 

exercitarea tuturor căilor de atac, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzelor. 

           Art. 2(1)Se împuternicește primarul comunei Bălăceana, domnul Constantin-Octavian 

Cojocariu, pentru achiziționarea de servicii jurdice de consultanță și/sau reprezentare specializată 

în litigiile juridice prezente  și viitoare, ale comunei Bălăceana și ale autorității publice locale din  



 

comuna Bălăceana și semnarea contractului, cu respectarea prevederilor legislației din materia 

achizițiilor publice. 

(2)Cheltuielile necesare în vederea  ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi 

suportate din bugetul local al comunei Bălăceana. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Bălăceana și 

compartimentul financiar contabil. 

Art.4 Prezenta hotărâre  va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate, și va fi 

adusă la cunoștință publică în condițiile legii. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Dumitru Oscepiuc 

 

 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa 

 

                                                                                                                                  

Bălăceana,20 decembrie  2020 

Nr.80 

 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Anechitei Nicolae 

 

______________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 9 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 
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