ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRAREA nr. 52 /15 iulie 2016
privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și
reprezentare de către comuna Dochia
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 15 iulie 2016,
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei
Dochia, dl. Păduraru Constantin
privind achiziționarea serviciilor juridice de
consultanță, asistență și reprezentare de către comuna Dochia, precum şi raportul
de specialitate nr. 4016 din 15.07.2016, înaintat de secretarul comunei Dochia,
În temeiul 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 și a Legii nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică locală, modificată;având în
vedere renunțarea unilaterală a primarului comunei Dochia, reprezentantul comunei
Dochia, la contractul de asistență juridică nr. 656/25.03.2016)
În baza art. 21, art.36 alin.(1) şi art. 45 alin.(1), art.62 alin.(1), art.115
alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1Se aprobă rezilierea contractului de asistență juridică cu Cabinetul avocatului
Ciocoiu Mihai-Gabriel și se mandatează primarul comunei Dochia, județul Neamț, dl.
Păduraru Constantin, în vederea realizării tuturor formalităților privind rezilierea
acestui contract;
ART. 2Se aprobă încheierea unui nou contract de asistență juridică cu o valoare
care să nu depășească suma de 1800 lei fără TVA și se mandatează primarul
comunei Dochia, dl. Păduraru Constantin, în vederea realizării tuturor formalităților
privind încheierea contractului de asistență juridică;
ART. 3 –Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul
comunei Dochia, județul Neamț.
ART. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - județul Neamț,
instituțiilor și autorităților interesate și se aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului.
Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu
voturi „pentru”,
locali în funcţie şi
consilieri prezenţi

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița
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