HOTĂRÂREA NR. 154
CONSILIUL

LOCAL SINAIA

JUDETUL PRAHOVA

ROMANIA

Privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă şi asistenţă, pentru buna
desfăşurare a acestei activităţi la nivelul Primăriei Sinaia
Având în vedere:
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr.23967119.08.2019, întocmit de iniţiatorul
proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ şi
Administratie Locala, înregistrat sub nr.23976119 .08.2019;
- Avizul comisiei de specialitate;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 109, alin. 2) si 3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare,
art.29, alin. 1, pct.d) şi art.29, alin.3, pct.b) şi pct.c);
- Art. 1 alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă 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 si completările ulterioare;
În temeiul art.129, coroborat cu art.139, alin.l) şi 3) art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice exteme de consultanţă şi asistenţă pentru
următoarele activităţi:
1. - consultanţă juridică la încheierea contractelor de achiziţie publică;
2. - reprezentarea autorităţii publice în faţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
3. - finalizarea procedurii de actuali zare şi reambulare a PUG-ului oraş Sinaia;
4. - consultanţă juridică la proiectele pentru obţinerea finanţărilor nerambursabile în
cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020.
Art. 2. - Se mandatează Viceprimarul oraşului Sinaia şi Secretarul oaşului Sinaia să semneze
contractele de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă şi de asistenţă.
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Secretarul oraşului şi de
Serviciul Buget din cadrul aparatul i de specialitate al primarului oraşului Sinaia.
Sinaia, 28 august 2019
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