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HOTĂRÂREA nr.40
Privind: mandatarea Primarului comunei Voineasa să angajeze pe o perioada de 6 luni, un avocat, care să
asigure consultanţă şi asistenţă de specialitate şi să reprezinte în fața instanțelor de judecată, interesele
Consiliului Local Voineasa, ale Primarului comunei Voineasa şi ale Primariei comunei Voineasa în
cauzele în care aceste autorităţi publice locale şi Unitatea Administrativ Teritorială, împreună sau separat,
sunt sau vor fi implicate
Consiliul Local al Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.05.2021, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie ;
Luând în dezbatere referatul de aprobare prezentat de domnul primar Năstăsescu Gabriel-Sebastian,
raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Voineasa, prin care se propune mandatarea
Primarului comunei Voineasa să angajeze pe o perioada de 6 luni, un avocat, care să asigure consultanţă şi
asistenţă de specialitate şi să reprezinte în fața instanțelor de judecată, interesele Consiliului Local
Voineasa, ale Primarului comunei Voineasa şi ale Primariei comunei Voineasa în cauzele în care aceste
autorităţi publice locale şi Unitatea Administrativ Teritorială, împreună sau separat, sunt sau vor fi
implicate ;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr.2670 din 20.05.2021,
precum şi de avizul de legalitate al secretarului general al localităţii cu nr. 2681 din 21.05.2021;
În conformitate cu prevederilor art.I alin.(2) lit.b) din O.U.G. 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, coroborate cu prevederile art.109 alin.(3), art.129
alin.(1), alin.(2) lit.a), lit.b) și lit.d), alin.(14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi ,,pentru’’, împotrivă- adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1 – (1) Se aprobă mandatarea Primarului comunei Voineasa să angajeze pe o perioadă de 6 luni
un avocat, care să asigure consultanţă şi asistenţă de specialitate şi să reprezinte în fața instanțelor de
judecată, interesele Consiliului Local Voineasa, ale Primarului comunei Voineasa şi ale Primariei comunei
Voineasa în cauzele în care aceste autorităţi publice locale şi Unitatea Administrativ Teritorială, împreună
sau separat, sunt sau vor fi implicate;
(2) Serviciile juridice constau în: consultanță, asistență și reprezentare în fața tuturor instanțelor de
judecată, exercitarea tuturor căilor de atac, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a acestor cause;
(3) Se împuternicește domnul Năstăsescu Gabriel –Sebastian, primar al comunei Voineasa, să
semneze contractele privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în
vederea apărării intereselor comunei Voineasa, a Consiliului Local al comunei Voineasa, precum și a
Primarului comunei Voineasa ;
Art.2 – Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate
din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Voineasa;
Art.3 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Voineasa prin
compartimentele de specialitate.
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Art.4 - Prezenta va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei Voineasa persoanelor
interesate şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.
Voineasa 27.01.2021
Peședinte de ședință
FILIGEAN NICOLAE

Contrasemnează,
Secretar general delegat comuna Voineasa
Stănescu Marieta Verginica
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