
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea de a încheia un contract de servicii de reprezentare cu un avocat, care să 
reprezinte Comuna Coşna, în vederea apărării intereselor comunei Coşna în justiţie, pentru 

litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată, dosar nr.2134/334/2019

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.6370 din 05.11.2019 prezentată de primarul comunei 

Coşna, raportul secretarului general al comunei Coşna nr.6437 din 08.11.2019 ;
- avizul comisiei 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, înregistrat sub nr.6650 din 
25.11.2019;

Având în vedere prevederile:
- art. 109 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
-  art. 13 alin.l din Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă republicată;
-  art.2 alin.3 din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 

republicată;
-  art. I alin.2 litera „b” din OUG 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 prevederilor art. 129 alin.l şi 2, art. 139 alin.l, art. 140 alin.l şi art. 196 alin.l litera 
„a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.Se aprobă încheierea unui contract de servicii de reprezentare cu un avocat, care să 
reprezinte Comuna Coşna, în vederea apărării intereselor comunei Coşna în justiţie, pentru litigiile 
aflate pe rolul instanţelor de judecată, dosar nr.2134/334/2019.

A rt.2 .l.Se împuterniceşte primarul comunei Coşna, să selecteze un avocat, să încheie 
contractul şi să îl semneze.

2.Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi 
suportate din bugetul local al comunei Coşna, în limita sumei de 5000 lei.

Art.3.Primarul comunei Coşna, domnul Pardău Gavril, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâre, prin compartimentele de specialitate, iar secretarul general al comunei o va 
aduce la cunoştinţă publică persoanelor interesate şi o va înainta Instituţiei Prefectului judeţului 
Suceava pentru control şi legalitate în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ovidiu-Cristinel Flojrâa

Coşna, 28.11.2019 
N r.7-3
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