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HOTÃRÂREA NR. 98 

privind:  încheierea unor contracte de asistare, consiliere și reprezentare juridică, pentru apărarea 

intereselor municipiului Medgidia și ale autorității publice locale deliberative  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal numãrul 

35, judeţul Constanţa, întrunit  legal  în ședință  extraordinară în data de  18 august 2020, având în vedere: 

- proiectul de hotărăre nr. 109 și inițiativa exprimată  în referatul de aprobare al primarului municipiului 

Medgidia  nr. 19679/12.08.2020; 

- raportul de specialitate comun al Direcției economice și Biroului Juridic nr.19667/12.08.2020 ce poartă 

întreaga răspundere potrivit competențelor legale ce le revin  ; 

- raportul de specialitate al Biroului achiziții publice nr.9671/12.08.2020; HCL nr. 37/29.04.2020; 

-prevederile art. I alin.(2) lit b) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 

și intarirea disciplinei financiare și de modificare si completare  a unor acte normative; 

- prevederile art. 29 alin. (1) lit d coroborat cu (3) lit. b  din Legea 98/2016 privind  achizițiile publice  cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile  Legii nr. 24/2000 (r) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul de specialitate emis sub nr. 19747/13.08.2020 întocmit de compartimentul RPP privind 

îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională; Avize comisii  A si C; 

În conformitate cu  prevederile  art.  96 alin.(1), (2) și (3) , art. 109 alin (1) și (3)  art. 154 alin.(6) din 

OUG nr. 57 privind Codul Administrativ 

 In temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu alin.(14), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂȘTE: 
        Art.1.  Se aprobă încheierea unor contracte de asistare, consiliere și reprezentare juridică, pentru apărarea 

intereselor  municipiului Medgidia și ale autorității publice locale deliberative Consiliul Local Medgidia  cu 

Societatea civilă „ Apostol  Armeanu și Cristiana Grecu„ în dosarele ce se regăsesc în anexa parte integrantă din 

prezenta hotarare. 

         Art.2  Se mandatează primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, pentru apărarea intereselor 

municipiului Medgidia și ale autorității publice locale deliberative – Consiliul Local Medgidia  să   semneze 

contractele de asistare, consiliere și reprezentare juridică pentru dosarele ce se regăsesc în anexă parte integrantă 

din prezentul act administrativ. 

         Art. 3  Cheltuielile necesare, reprezentand onorarii fond / recurs și alte  căi de atac  se suportă de la bugetul 

local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia . 

        Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredințează    Primarul municipiului Medgidia, 

Biroul juridic și Direcția economică ce poartă întreaga răspundere  potrivit comptentelor ce le revin. 

       Art. 5 Prezenta hotarâre și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției Prefectului 

Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Directiei 

economice, biroului juridic  și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea 

in Monitorul Oficial Local. 

 
             Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi ,,pentru” și  1 vot ,abținere” Ion N.I din numărul de 16 consilieri prezenți  ședință 

lipsește dl consilier Miron A  și un număr de  17 consilieri în funcție Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot,1 primar  / 1 ex  BJ/D ec 
C I. Red.5 ex.  
            Medgidia 18 august 2020 
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