
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

H O T Ă R Â RE A nr. 43 

Privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica, pentm 
reprezentarea intereselor Orasului Brezoi si autoritatii executive in dosarele 
nr.1356/90/2018 si respectiv nr. 1608/90/2018, aflate pe rolul Tribunalului 
Valcea. 

Consi1iul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 
28.06.2018, la care participă un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din câţi 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L. nr.14/29.03.2018 domnul consilier local Lungu 
Gheorghe fost ales presedinte de sedinta; 

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de domnul Schell 
Robert - primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisilor de 
specialitate, precum si raportul de specialitate nr.3391/25.06.2018, intocmit de 
Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, prin care, in 
scopul asigurarii asistentei juridice si a reprezentarii in cauzele dosarelor 
13 56/90/2018 si respectiv 1608/90/2018, aflate pe rolul Tribunalului Val cea, 
propune aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica, pentru 
reprezentarea intereselor Orasului Brezoi si autoritatii executive in fata 
instantelor judecatoresti competente. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiilor de fapt prezentate prin 
raportul de specialitate. 

In conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.215/200 1, privind 
administratia publica legala, republicata, modificata si completata, precum si cu 
cele ale art.I, 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; 

În temeiul art.36 alin.(9), art.45 si art.ll5 alin.(l ), lit,b) din Legea 
nr.215/200 1, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un nr. de 15 voturi "pentru", 

Adoptă următoarea : 
HOTĂRÂRE: 



Art.l.:Se aproba incheierea unui contract de asistenţă juridică si de 
reprezentare in fata instantelor judecatoresti competente a intereselor orasului 
Brezoi si autoritatii executive, in cauzele dosarelor 13 5 6/90/20 18 si respectiv 
1608/90/2018, aflate pe rolul Tribunalului V aleea. 

Art.2.:Contractul de asistenta si reprezentare juridica va fi incheiat prin 
achizitie directa, in conditiile legii. 

Art.3.:Chletuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei 
hotarari vor fi suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului 
Brezoi. 

Art.4. Se imputerniceste primarul orasului Brezoi sa duca la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art.S.:Prezenta hotarare se va posta pe pagina web www.primariabrezoi. 
ro, va fi afisata la sediul Primariei Brezoi si se va comunica, astfel : 

-Instituţiei Prefectului ; 
-Serviciului Contabilitate; 
-Primarului oraşului Brezoi; 

- Compartimentului Relatii Publice. 

Presedinte de sedinta 

Brezoi, la 28.06.2018 

Contresemneaza pentru legalitate 
Secretar, 

Sandu Ni~aje _j_ 
~ ' Î 


