HOTĂRÂREA NR.176
CONSILIUL LOCAL SINAIA

JUDETUL PRAHOVA

ROMANIA

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.154128.08.2019 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.27905123.09.2019, întocmit de iniţiatorul
proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate
al Compartimentului
Juridic înregistrat
sub nr.
29103/04.10.2019;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În conformitate cu :
- Prevederile art. 109, alin. (2) si (3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completări le
ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) şi art.29, alin.(3), pct.b) şi pct.c);
- Prevederile art. 1 alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 2612012
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a unor acte norrnative cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor OUG 5712019 privind Codul administrativ,
coroborat cu art.139, alin.(1) şi (3) şi art. 196 alin (1), lit.a),

art.l29 alin.(1),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr.154/28.08.2019 privind
"aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă şi asistenţă pentru buna desfăşurare
a acestei activităţi la nivelul Primăriei Sinaia" cu următoarele activităţi:
1) consultanţă juridică în ceea ce priveşte activitatea curentă a UAT Sinaia;
2) reprezentare în faţa instanţelor de judecată, în dosarele în care Primarul oraşului, în
calitate de reprezentant legal al U.A.T. Sinaia va decide să fie extemalizate.
Art. 2. - Se mandatează Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractele de achiziţionare
de servicii juridice de consultanţă şi de asistenţă.
Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice,
Compartimentul juridic şi de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraşului Sinaia.
2019
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
D
BEATRICE RĂDULESCU
l
l
l
l

ex.
ex.
ex.
ex.

Prefect
Primar
Serviciul Politici Publice
Compartiment juridic

1 el(. Se vlIlIfiSlI pe site-al propriu

