
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  ALBA 

ORAŞUL TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.98/2019 

privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si de reprezentare a 

UAT-orasul Teius 

 

 

Consiliul local al oraşului Teiuş, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 noiembrie 2019, sedinta 

publica.  

Având în vedere:  

-proiectul de hotărâre privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si 

de reprezentare a UAT-orasul Teius ; 

- referatul de aprobare nr.15528/12.11.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea achizitionarii 

de servicii juridice de consultanta, asistenta si de reprezentare a UAT-orasul Teius ; 

- raportul de specialitate nr.15536/12.11.2019 al compartimentului juridic si serviciul buget-finante 

din cadrul Primariei orasului Teius; 

 - avizele nr.16413/27.11.2019,16415/27.11.2019 ale comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate din  cadrul Consiliului local oraș Teiuș  

Având în vedere 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; 

- art.109 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 

 În temeiul art.136 alin.1, art.139 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se aprobă achizitionarea serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a UAT – 

orasul Teius in fata instantelor de judecata, in vederea recuperarii unor sume stabilite la pct.II.3 din Decizia 

nr.20/2014 si la pct.I.4 din Decizia nr.28/2018 emise de Camera de Conturi Alba. 

Art. 2. Primarul orasului Teius prin intermediul compartimentului juridic si serviciul buget-finante va 

aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute 

de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica: compartimentului juridic, serviciului buget-finante, 

Instituţiei Prefectului judeţul Alba, dosar şedinţă, dosar hotărâri.  Se afiseaza la sediul Primariei orasului 

Teius. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate.                                         

 

                                                          Teiuș,27 noiembrie 2019 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

     Consilier HARITON PAUL LUCIAN                            BARA  MARIA      
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