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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de consultanță,  

asistență  și reprezentare juridică  

 

 Consiliul local Frumosu,județul Suceava, 

 Având în vedere: 

-referatul de aprobare  cu nr.1737  din 28.02.2023 al primarului comunei Frumosu,județul Suceava; 

-raportul compartimentului de specialitate nr.1738 din  28.02.2023 întocmit de secretarul general 
al comunei Frumosu; 

-raportul comisiei de specialitate  al Consiliului local Frumosu; 
Luând în considerare: 
-prevederile art.96 alin.(1),(2),art.109  alin.(1),(2) și (3),art.129 alin.(1) și (14), art.140 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

-prevederile art. I alin. 2, lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative; 
 În temeiul dispozițiilor  art.139 alin.1  și ale art.196 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1.(1) Se aprobă pentru anul 2023 încheierea unor contracte de servicii   de consultanță, asistență 

juridică și reprezentare în instanță, pentru apărarea intereselor unității administrativ teritoriale Comuna 

Frumosu, a Consiliului Local al Comunei Frumosu, precum și ale instituției Primarului comunei Frumosu, 

în fața instanțelor de judecată. 

                       (2)Se aprobă contractele de asistență juridică și reprezentare în instanță încheiate  pentru 

dosarele existente pe rol și prezentate în anexa la prezenta hotărâre. 

           (3)Serviciile juridice constau în consultanță, asistență și reprezentare în fața tuturor 

instanțelor de judecată, pregătirea și susținerea actelor necesare, exercitarea tuturor căilor de atac, până la 

soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei. 

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

bugetul local al Comunei Frumosu. 

Art.3.Se mandatează primarul comunei Frumosu să desfășoare procedurile necesare în vederea 

achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică şi să semneze contractul de 

asistenţă juridică. 

 Art.4.Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, primarului 

comunei, Instituției Prefectului Județul Suceava,Compartimentului contabil și se aduce la cunoștiința 

publică, conform prevederilor legale. 

                    Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 

                                  Buga Ioan                                                               Secretar general U.A.T. 

                                                                                                                                   Rusu Aurel 

 

Frumosu la 28.02.2023 

Nr.30 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 11      Voturi:       -Pentru :11     -Împotriva : 0   -Abțineri : 0     



 

 

ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA FRUMOSU 

CONSILIUL LOCAL FRUMOSU 

_____________________________________________________________________________ 

 

ANEXĂ LA H.C.L. NR.30 DIN 28.02.2023 

 

Nr. 

crt 

Nr.dosar Obiect  

1 1307/206/2022 plângere contravenţională P.V. nr.3/25.07.2022 - Primăria 

Comunei Frumosu 
 

2 649/206/2021 anulare proces verbal de contravenţie PV NR. 

3/29.03.2021 - PRIMĂRIA COM. FRUMOSU 
 

3 628/206/2021 anulare proces verbal de contravenţie PV nr. 2/29.03.2021 - 

Primăria Comunei Frumosu 
 

4 338/86/2023 anulare act administrativ  

5 1220/206/2021 obligaţie de a face  

6 1422/206/2021 plângere contravenţională P.V. nr.7 din 02.08.2021-Primăria 

comunei Frumosu 
 

7 2341/206/2020 obligaţie de a face  

8 3877/86/2022 obligare emitere act administrativ  

9 1237/206/2021 plângere contravenţională PV nr. 6/23.06.2021 - Primăria 

Comunei Frumosu 
 

10 1357/206/2021 plângere contravenţională P.V. nr.6 din 2.08.2021-PRIMĂRIA 

COMUNEI FRUMOSU 
 

11 4876/86/2021/a1* suspendare executare act administrativ rejudecare  

12 3548/86/2021 anulare act emis de autorităţi publice locale  

13 1865/86/2020 anulare act administrativ  

14 3082/86/2022 ordonanţă preşedinţială  

15 3263/86/202 suspendare executare act administrativ  

16 3877/86/2022 obligație emitere act administrativ  

17 245/86/2023 obligație emitere act administrativ  

 

 
                    Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 

                                       Buga Ioan                                                               Secretar general U.A.T. 

                                                                                                                                   Rusu Aurel 

 

 

 

 

 

 

 


