
 

HOTĂRÂRE  

privind incheierea unor contracte de asistenta si reprezentare juridica,  

pentru anul 2022  

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

extraordinara în data de 29.03.2022: 

 

Având în vedere:  

- Raportul de specialitate  nr. 2516 din 22.03.2022 întocmit de doamna Ciocarlan Andreea, 

secretar general al Comunei Tamasi; 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Tamași, Județul Bacău, nr. 2572 din 

23.03.2022 privind necesitatea și oportunitatea proiectului; 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași ; 

- dispozitiile art. 109 alin. (1), (2) si (3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- 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; 

În temeiul art 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin.(14), art. 139, alin.(1) şi ale art. 196 alin. (1) 

lit. a) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 – Se aprobă încheierea unor contracte de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică a UAT 

Comuna Tamasi, precum şi ale instituţiei Primarului comunei Tamasi, în dosarul nr. 

3532/110/2021 sectia a II-a civila şi de contencios administrative si fiscal. 

 

Art.2 – Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al comunei Tamasi , 

în limita creditelor bugetare aprobate, pentru anul 2022. 

 

Art. 3 – Se mandatează primarul comunei Tamasi să desfăsoare procedurile necesare în vederea 

achiziţionării de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică şi să semneze contractul de asistenţă 

juridică. 

 

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija Primarului comunei Tamasi şi a 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Tamasi. 

 

Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Tamaşi, Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Bacău şi va fi adusa la cunostinata publica conform legii. 

    

            Președinte ședință                                              Contrasemnează, 

     Consilier local                                                        Secretar general  

           Bucur Gheorghe                                           Ciocârlan Andreea                       

 

 

                                                 

 
Nr. 22  din 29.03.2022 
Total consilieri în funcție: 12  Hotărâre adoptată cu 11  voturi pentru,  0  voturi împotrivă  și 0  abțineri din  11 consilieri prezenți 
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