
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA VADU PASII
CONSILIUL LOCAL

VADU PASII

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 66
Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea

comunei Vadu Pasii in  vederea contestarii Deciziei Curtii de Conturi nr. 24/02.09.2021

Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii,Judeţul  Buzău;
      Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. _____________________, al domnului Firon Gheorghe
primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 

- Raporul compartimentului de specialitate nr. _________________________, depus
de doamna Nechifor Cristina; 

- avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
g o s p o d ă r i r e c o m u n a l ă , s e r v i c i i ş i c o m e r t i n r e g i s t r a t l a n r .
______________________________;

- Decizia nr. 24/02.09.2021 a Curtii de Conturi;
- Procesul verbal anexa la Raportul de audit financiar, inregistrat la Primaria Vadu

Pasii sub nr. 8937/02.08.2021 si la Registratura Curtii de Conturi sub nr.
26874/02.08.2021;

- Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare.

In temeiul art. 129 si art. 139  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se aproba incheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea
comunei Vadu Pasii in  vederea contestarii Deciziei Curtii de Conturi nr. 24/02.09.2021.

Art. 2. Se imputerniceste Primarul comunei Vadu Pasii sa semneze contractul de
asistenta juridica.

Art.2. Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale va asigura comunicarea
hotararii autoritatilor si institutiilor interesate.

                       INITIATOR,                                               AVIZAT,
                         PRIMAR                                                 SECRETAR,

                   FIRON GHEORGHE                 TUDORIE FLORENTINA OANA
                         
VADU PAŞII
21.09.2021

Hotărârea a fost adoptată cu      voturi pentru   voturi împotrivă şi   abţineri din numărul 
total de 15  consilieri locali  în funcţie şi  consilieri locali prezenţi la şedinţă



R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA Vadu Pasii 

PRIMAR

NR. ______________________

REFERAT DE APROBARE 
Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea comunei

Vadu Pasii in  vederea contestarii Deciziei Curtii de Conturi nr. 24/02.09.2021

In conformitate cu prevederile art. 1, alin (2) si (3) din Ordonanta De Urgenta nr. 26 din 6
iunie 2012 (*actualizata*) privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea
disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normativ :
„(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau
de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot
asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate
servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:
    a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei
publice centrale;
    b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.”

În sensul celor de mai sus supun spre dezbatere si aprobare proiectul inițiat.

INIȚIATOR
PRIMAR 

FIRON GHEORGHE



R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA VADU PAŞII
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419

====================================================================
Nr. 

RAPORTUL
 COMPARTIMENTULUI  DE SPECIALITATE

Privind  aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru
reprezentarea comunei Vadu Pasii in  vederea contestarii Deciziei Curtii de Conturi

nr. 24/02.09.2021

Subsemnata Nechifor Cristina , consilier juridic in aparatul de specialitate al
primarului comunei Vadu Pasii, judetul Buzau, analizand proiectul de hotarare
precum si Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, avizez favorabil proiectul si propun ca
acesta sa fie analizat si aprobat in prima desinta a Consiliului Local.

CONSILIER JURIDIC
NECHIFOR CRISTINA



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 

Telefon:0238/788109 Fax : 0238/788419

COMISIE DE SPECIALITATE

===============================================================

NR. ________/_________________2021

AVIZUL COMISIE DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea incheierii unui contract de asistenta
juridica pentru reprezentarea comunei Vadu Pasii in  vederea contestarii Deciziei

Curtii de Conturi nr. 24/02.09.2021

          Comisia de specialitate a Consiliului local pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, analizând materialele
naintate împreună cu proiectul de hotarare, a constatat şi stabilit:

- proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor egale în vigoare,
în domeniu;

- există raportul compartimentului de specialitate întocmit şi depus de către
reprezentantul compartimentului, şi avizul favorabil dat proiectului de
hotărâre;

Având în vedere că materialele au fost întocmite conform prevederilor legale,
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca acesta
să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul Local, în prima sa
şedinţă.

              Presedinte                                                                        Secretar




	PRIMAR

