
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind achiziţionarea de servicii juridice, având ca obiect acordarea de consultanţă, asistenţă 
şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de judecată, a autorităţilor cu atribuţii 

jurisdicţionale şi a executorilor judecătoreşti, pentru apărarea intereselor Consiliului Local al 
comunei Coşna /Comunei Coşna /Primăriei Comunei Coşna /Primarului comunei Coşna

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COŞNA, JUDEŢUL SUCEAVA;

Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Coşna, înregistrată la 

nr.6396 din 28.11.2017;
- raportul secretarului comunei Coşna înregistrat la nr.6397 din 28.11.2017;
-raportul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare economico- 

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului 
local al comunei Coşna, înregistrat sub nr.6409 din 29.11.2017;
-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.6410 din 
29.11.2017;

în conformitate cu:
- prevederile art. 2, art. 4, litera a, art. 7 alin.5 si art. 9 alin. 1 din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- prevederile art.84 si urm. Cod de Procedura Civila si ale art.2009 si 

următoarele din Codul Civil;
- prevederile art.l, alin. (2) lit.”b” din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr.26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

- Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor:
- art. 21, alin. (3) , art.36, alin.(9), art. 45, alin. (1), art.47, art.49 şi art. 115, alin.(l), lit. b) 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificările si completările 
ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. (1) Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice, având ca obiect acordarea de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de judecată, a autorităţilor cu 
atribuţii jurisdicţionale şi a executorilor judecătoreşti pentru apărarea intereselor Consiliului Local al 
comunei Coşna Comunei Coşna/Primăriei Comunei Coşna /Primarului comunei Coşna.



(2) Serviciile juridice constau în: consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa tuturor 
instanţelor de judecată, pregătirea şi elaborarea contestaţiilor/cererilor de chemare în judecată şi a 
susţinerilor necesare, exercitarea tuturor căilor de atac, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă 
a cauzelor.

C

Art.2. (1) Se împuterniceşte primarul comunei Coşna, domnul Pardău Gavril să semneze 
contractul cu obiectul prevăzut la art.l, atât în numele Consiliului Local al comunei Coşna cât şi a 
Comunei Coşna, cu respectarea prevederilor legislaţiei din materia achiziţiilor publice.

(2) Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi 
suportate din bugetul local de comunei Coşna.

Art.3. Primarul comunei Coşna, prin Compartimentul financiar -  contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul comunei Coşna va proceda la comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 
persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,


