
ROMANIA 

JUDEIUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT A RARE A nr.61 

Privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica, pentru 
reprezentarea intereselor Orasului Brezoi si autoritatii executive in dosarul nr. 
1488/90/2020, aflat pe rolul Tribunalului V aleea 

Consiliul Local Brezoi, Judetul V aleea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
25.06.2020, la care patiicipa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L. nr.34/26.03.2020 domnul consilier local 
Diaconescu Ilie a fost ales presedinte de sedinta; 

Luand in discutie Referatul de aprobare nr.3220/23.06.2020 prezentat de 
domnul Schell Robert - primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisilor 
de specialitate, precum si rapmtul de specialitate nr.3221/23 .06.2020, intocmit de 
Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, prin care, in 
scopul asigurarii asistentei juridice si a reprezentarii intereselor Orasului Brezoi 
si autoritatii executive in cauza dosarului nr. 1488/90/2020 aflat pe rolul 
Tribunalului Valcea, propune aprobarea încheierii unui contract de asistenta 
juridicaş 

In conformitate cu prevederile art.109, alin.(3) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum si cu cele ale art.I, alin.(2), lit.b) din OUG 
nr.26/20 12 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea 
disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, 
modificata si completata; 

In temeiul art.129, alin.(14) si art.196, alin.(l), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un nr. de 15 voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea : 
HOTARARE: 

Art.l.:Se aproba incheierea unui contract de asistenta juridica si de 
reprezentare in fata instantelor judecatoresti competente a intereselor orasului 
Brezoi si autoritatii executive, in cauza dosarului nr.1488/90/2020 , aflat pe rolul 
Tribunalului Valcea. 

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

-Institutiei Prefectului; 
-Serviciului Contabilitate; 
-Primarului orasului Brezoi; 

- Compatiimentului Relatii Publice. 

Brezoi, la 25.06.2020 

Presedinte de sedinta 
Il ie Diaconescu 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar General oras Brezoi 

NicolaeS~~ 


