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                               HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

Nr.12 din 01.02.2022 
privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice pentru redactarea, semnarea, 
depunerea și susținere plângere penală cu privire la persoanele care au efectuat 
plățile considerate prejudiciu de către  Curtea de Conturi a României – Camera 

de Conturi Covasna prin pct.9 din Decizia nr.1/2017 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicatá; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeaná a autonomiei locale, adoptatň la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificatá prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 109, art. 129 alin.(l) din Ordonanta de urgentň a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificňrile si completňrile ulterioare 

d) art.l alin. 2 lit.b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si 

completare a unor acte normative 

Având în vedere  

a)  Referatul de aprobare a primarului comunei Dobdrláu 

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobárláu  

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 

comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si 

turism , al Comisiei pentru administratia publicá localá, juridicá si de disciplină, muncá 

si protectie social și al Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, protecție  copii, tineret și sport  

d) Avizul secretarului generał al comunei nr.12/2022 

 

In temeiul prevederilor art. 139 alin.(l), art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de urgentá a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificárile ii completárile 

ulterioare 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLÁU  

                   adopta prezenta hotărâre : 

 

Art.l (l) Se aprobă achizitionarea serviciilor juridice pentru redactarea, semnarea, depunerea 

și susținere plângere penală cu privire la persoanele care au efectuat plățile considerate 

prejudiciu de către  Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Covasna prin pct.9 din 

Decizia nr.1/2017 

Art.2 (1) Se aprobă încheierea unui contract de asistenta juridică și reprezentare  cu Societatea 

Civilă de Avocați Gal, Ghilasi , Procopciuc, cu sediul în Municipiul Brașov, bld.Griviței nr.90, 

bloc 12, sc A ap.8, județul Brașov, în fața organelor de urmărire penală/ instanță/ alte entități 

publice sau private în vederea redactării, semnării, depunerii și susținerii plângere penală cu 

privire la persoanele care au efectuat plățile considerate prejudiciu de către  Curtea de Conturi 

a României – Camera de Conturi Covasna prin pct.9 din Decizia nr.1/2017 



(2) Plata onorariului de avocat, în valoare de 1500 euro pentru redactare plângere penală și 250 

euro pentru fiecare întâlnire/ audiere / convocare/ ședința/ deplasare care va fi necesară, 

calculată la  cursul de schimb al BNR din ziua plății, se va asigura din bugetul local al comunei 

Dobârlău. 

Art.3 Se împuterniceste dl.Barbu Bogdan, primarul comunei Dobârläu, să semneze contractul 

de asistenta si reprezentare juridicä aprobat prin prezenta hotärâre. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotärâri se însärcineazä primarul 

comunei Dobârläu. 

Art.5 Difuzarea prezentei hotärâri se realizeazä în conditiile art. 197 din Ordonanta de urgentä 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificärile completarile 

ulterioare. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 

    DORIN IUGA                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                               IOANA MANEA 

 

 

  


