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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.  17/11.03.2022 

privind achizitionarea în condițiile legii a unor servicii de asistență juridică și de reprezentare 

pentru apărarea intereselor comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, autorităților publice locale 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în 

vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 96/1847/11.03.20222, întocmit de primarul comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu;  

-Raportul de specialitate nr. 97/1147/11.03.2022, întocmit  Compartimentul  Juridic din cadrul  

Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

-Prevederile art. 1, alin 2, lit. (b),  din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative: 

-Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administrația 

publică republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 109, alin. (1), (2) și (3) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-În conformitate  cu prevederile  art. 129, alin. (2), lit. “a”,  din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul dispozițiilor art. 136 alin. (1), din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificările și completările ulterioare,  propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, aprobarea Proiectului de Hotărâre privind achiziționarea în condițiile legii a unor 

servicii de asistență juridică si de reprezentare pentru apărarea intereselor comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, autorităților publice locale și adoptarea unei hotărâri după cum urmează:  

 

H O T Ă R Ă Ș T E  

 Art. 1.Se aprobă achiziționarea în condițiile legii a unor servicii de asistență juridică și 

reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Roata de Jos  de Jos,  autorităților publice locale, în      

fața instanțelor de judecată pentru următoarele spețe:  

1) - dosarul nr.  733/192/2019 , cu obiect ,, pretenții”  aflat pe rolul Instanței Judecătoria 

Bolintin Vale, stadiu procesual - fond -  reclamant Elbi Electric & Lighting S.R.L.;  
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2) - dosarul nr.  1106/118/2022 , cu obiect ,, ordonanță de plata ”  aflat pe rolul Instanței 

Tribunalul Constanța, stadiu procesual - fond -  reclamant Eco Mario Infrastructure  S.R.L.; 

3) -dosarul nr.  1290/122/2021 , cu obiect ,, ordonanță de plata ”  rămas în pronunțare de 

Tribunalul Giurgiu  - reclamant Asociația pentru Supravegherea și Protecția  Animalelor 

IVETS – ASPA IVETS , pentru contestație în anulare; 

  Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâre vor fi suportate 

din bugetul local al comunei Roata de Jos. 

 Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Roata de 

Jos, prin aparatul de specialitate Compartimentul juridic . 

Art.4.  Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ conform 

procedurii prevăzute de Legea 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Giurgiu, primarului 

comunei Roata de Jos, compartimentelor de specialitate și va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare. 

     

     

 

 

Primar                                                                 Avizează pentru legalitate 

Ghidănac Marin                                         Secretar General u.a.t.  

 

                                                                     Alexandescu Camelia Constanța 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


