
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 26/2020 
PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII UNOR SERVICII JURIDICE 
DE CONSULTANTA, ASISTENTA JURIDICA SI DE REPREZENTARE A 

COMUNEI TOMESTI IN DOSARUL NR. 234/195/2020

                    Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
                    Tinand cont de proiectul de hotarare nr. 22/06.03.2020 , initiat de primarul comunei Tomesti , 
dl. Vasiu Adrian-Viorel cu privire la aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de consultanta, asistenta 
juridica si de reprezentare a comunei Tomesti , in Dosarul nr. 234/195/2020;
                     Avand in vedere  referatul  de aprobare prezentat de catre primarul comunei Tomesti , dl.
Vasiu Adrian-Viorel nr. 3/22 din 06.03.2020  cu privire la necesitatea achizitionarii unor servicii juridice de
consultanta, asistenta juridica si de reprezentare a comunei Tomesti , in Dosarul nr. 234/195/2020, aflat pe
rolul Judecatoriei Brad , avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara in contradictoriu cu
Regia Nationala a Padurilor Romsilva –Directia Silvica Hunedoara .             
                   Tinand cont de faptul ca  ca in organigrama  Primariei comunei Tomesti  nu este prevazut
compartiment juridic care sa reprezinte interesele institutiei in justitie ;            
                   In baza Raportului secretarului general al uat Tomesti nr. 4/22 din 06.03.2020  din cadrul
Primariei  comunei Tomesti   precum si avizul favorabil al comisiei   de specialitate  pentru programe de
dezvoltare  economico-sociale,  buget,  finante,  administrarea  domeniului  public  si  privat  al  comunei,
agricultura,  gospodarire  comunala,  protectia  mediului,  servicii  si  comert nr.  5/76   din  27.03.2020 ,   al
avizului favorabil al  comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si
linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr.  5/77  din 27.03.2020 ,  precum si avizul favorabil al comisiei
de specialitate  pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr.
5/78 din 27.03.2020 ;                            
                 Conform prevederilor art. 1, alin. (2), lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de
reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte
normative, modificata si completata; 
                 Referitor la prevederile art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
                 In temeiul art. 139, alin. (1),art.196, alin.(1) lit.a,  art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare a 
comunei Tomesti  in Dosarul nr. 234/195/2020  aflat pe rolul Judecatoriei Brad , avand ca obiect plangere 
impotriva incheierii de carte funciara  in contradictoriu cu Regia Nationala a Padurilor Romsilva –Directia 
Silvica Hunedoara, in suma de 2500 lei .

(2) Serviciile juridice constau in consultanta, asistenta si reprezentare in fata tuturor instantelor de judecata, 
exercitarea tuturor cailor de atac, pana la solutionarea definitiva a cauzei.

Art. 2. Se imputerniceste primarul comunei Tomesti sa incheie si sa semneze contractul de prestari servicii  
juridice in conformitate cu prevederile legale.

Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 



Art. 4. –Prezenta hotărâre se comunică:
-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
-  Primarului Comunei Tomesti ;
-  Compartimentului Buget, finante;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZA,
      Tamas Octavian-Tiberiu                                                                SECRETAR GENERAL,  

                                      Giurgiu Sanda 

     

       TOMESTI , 30.03.2020

        Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de: _______ voturi
„pentru”;     -  voturi „împotrivă”,  - “abţineri” .


