str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308,
e-mail: clpirscoveni@yahoo.com
HOTĂRÂRE
Referitor la : aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță ,
de asistență și/sau de reprezentare în justiție a UAT Comuna Pîrșcoveni /Primar
în Dosarul nr.2947/104/2017,
Având în vedere :
-expunerea de motive nr.584 din 03.05.2018 la proiectul de hotărâre nr.585/03.05.2018 ;
-raportul de specialitate nr.586/03.05.2018 al secretarului comunei Pîrșcoveni , județul Olt ;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
-Dosarul nr.2947/104/2017 aflat pe rolul Curții de Apel Craiova- Secția Contencios Administrativ și
Fiscal având ca obiect anulare act administrative , pârât fiind UAT Comuna Pîrșcoveni prin Primar ;
-Decizia nr.19/12.04.2017 a Curții de Conturi a României ,Camerei de Conturi Olt ;
-Prevederile art.I alin.2, lit.b) din OUG nr.26/2012 , privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările
și completările ulterioare ;
Tinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru
elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările și completările ulteriopare ,
In temeiul prevederilor art.36 alin.(1) și (9) , ale art.45 alin.(2), precum și ale art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată cu modificările și completările ulterioare
,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRȘCOVENI , adoptă prezenta ,
HOTARARE
Art.1.Se aprobă achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de
reprezentare în justiție a UAT Comuna Pîrșcoveni /Primar în Dosarul nr.2947/104/2017, având ca obiect
anulare act administrativ , aflat pe rolul Curții de Apel Craiova , Secția Contencios Administrativ și Fiscal.
Art.2.Contractul de reprezentare în instanțele de judecată va fi încheiat , în condițiile legii , prin
achiziție directă .
Art.3.Se împuternicește Primarul comunei Pîrșcoveni să semneze în numele și pe seama UAT
Comuna Pîrșcoveni , contractual de achizitie de servicii juridice – reprezentare în instanță.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarul comunei Pîrșcoveni , compartimentul achiziții publice , și compartimentul contabilitate ,
impozite și taxe locale pentru aducerea la îndeplinire ;
- Instituției Prefectului Județul Olt ;
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
TANASIE ȘTEFAN

CONTRASEMNEAZĂ,
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ,
Claudia GHEORGHE
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