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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziționarea de servicii juridice externe pentru anul 2022 

 
Consiliul local al comunei Unțeni, județul Botoșani, 
analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu referatul de aprobare nr. 6135/2021, 
văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Unțeni cu nr. 6136/2021, 
        ținând cont de faptul că în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unțeni nu este 

angajat un consilier juridic, 
având în vedere avizele consultative ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi 

privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 

protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 
în baza prevederilor: 

- art. 84, art. 85 alin. (3) și art. 94 – 96 din Codul procedură civilă – Legea nr.310/2009; 
- Legii nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,  

cu modificările și completările ulterioare; 
- art. I, alin. (1) și (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, aprobată prin Legea nr.16/2013; 

- art. 109 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
în temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe constând în servicii de redactare, 
consultanță, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată , în toate fazele procesuale, 
pentru dosarele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se împuternicește Primarul comunei Unțeni să selecteze un avocat/cabinet de avocatură 
să negocieze valoarea serviciilor și să contracteze aceste servicii juridice, cu respectarea prevederilor 
legale, până la suma de 3500 lei lunar. 

Art.3. - Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate 
din bugetul local al comunei Unțeni. 

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Unțeni, prin aparatul de specialitate, Compartimentele funcționale ale aparatului de specialitate 
ale primarului comunei Unțeni. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ conform 
procedurii prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art.6. - Hotărârea se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Anișoara Burlacu 
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