
Judeţul Vâlcea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Comuna Păuşeşti  

Consiliul local 
 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 26 

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de 

asistență juridică și de reprezentare  a U.A.T. Comuna Păuşeşti și primarului 

comunei Păușești,  în calitate de părți în dosarul 16081/3/2020, înregistrat pe 

rolul Tribunalului București, în fața instanțelor de judecată, în toate fazele 

procesuale până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei 

 

 
 

        Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de ….. la care participă un număr de …. consilieri din totalul 

de 11 consilieri în funcţie; 

       Văzând că prin H.C.L. nr.23/2022, domnul consilier Goran Gheorghe a 

fost ales preşedinte de şedinţă; 

        Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre; 

           - referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr.3354/03.05.2022 ;                        

      - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr.3355/03.05.2022;  

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 

secretarul comunei şi înregistrat sub nr. 3432/05.05.2022; 

          - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

înregistrate sub nr. ; 

     În conformitate cu prevederile art. I alin. (2) lit. b) din 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, prevederile art.29 alin.(1), lit. d), alin.(3) din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile art.109, art.129 alin.(2), lit.d) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 



  Art.1.  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de 

asistență juridică și de reprezentare  a U.A.T. Comuna Păuşeşti și primarului 

comunei Păușești,  în calitate de părți în Dosarul 16081/3/2020, înregistrat pe rolul 

Tribunalului București, în fața instanțelor de judecată, în toate fazele procesuale 

până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei. 

       Art. 2. Se împuternicește Primarul comunei Păuşeşti, domnul Cătălin 

Avan, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea punerii în aplicare a 

procedurilor privind achiziționarea serviciilor juridice: selectarea unui 

avocat/cabinet de avocatură, negocierea condițiilor contractuale și semnarea 

contractului de asistență juridică, având ca obiect serviciile juridice menţionate 

la art. 1. 

         Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,  îşi încetează 

aplicabilitatea H.C.L.nr.63/2020. 

      Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul comunei Păuşeşti. 

      Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica  Instituţiei Prefectului - judeţul 

Vâlcea, primarului comunei Păuşeşti şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin 

afişare.  

 

                                    

                                                                                         

     Iniţiator, 

             PRIMAR,               Contrasemnează pentru legalitate,      

           Cătălin AVAN                        SECRETAR GENERAL  

                     Daniela PĂLOIU 
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