
HOTĂRÂREA NR. 42

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare de către Oraşul Sinaia / Primăria Oraşului Sinaia / Consiliul Local al Oraşului

Sinaia, pentru promovarea unor acţiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.6454/02.03.2020, întocmit de Primarul oraşului Sinaia;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat la registrtura Primariei sub

nr.6456/02.03 .2020;
- 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 completările

ulterioare, art.29, alin.(1), lit.d) şi art.29, alin.(3), lit. c) şi d) ;
- Prevederile art. 1 alin.(l) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta 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 completări le ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), coroborat cu art.139, alin. 3), lit. a) şi art. 196 alin (1),
lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:

ART.l. - Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice exteme pentru consultanţă şi reprezentare
juridică, în toate fazele procesuale, în dosar şi procedura contencioasă (procesul) ce va urma să
se constituie împotriva Administraţiei Bazinale de Apa Buzău-Ialomiţa , precum şi în dosarele
ce pot deriva din acesta, având ca obiect contestaţia împotriva refuzului nejustificat de realizare
a procedurii legale pentru delimitarea albiei minore a râului Prahova de albia majoră;
ART. 2. - Se mandatează Primarul Oraşului Sinaia să semneze contractul de achiziţionare de
servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.
ART. 3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici
Publice şi de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia.

Sinaia, 20 martie 2020

PREŞEDIN ~JLf/~-'Y

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Serviciu Politici Publice
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. se va afisa pe ste-ul propriu


