
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

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare prezentată de primarul comunei Coşna, înregistrată sub 

nr.1856 din 18.03.2021, raportul secretarului general al comunei Coşna înregistrat sub nr.1858 din 
18.03.2021 şi :

-avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor, din cadrul consiliului local al comunei Coşna, înregistrat 
sub nr.28 din 29.03.2021;

Având în vedere prevederile:
- art.13 alin.1 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 conformitate cu prevederile art. 109 şi art. 129 alin. (14) lit. a) şi art. 139 alin. (1) şi 

art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările şi 
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă încheierea unui contract de servicii cu un avocat, care să reprezinte 

Comuna Coşna, în vederea apărării intereselor comunei Coşna în justiţie, pentru litigiile aflate pe 
rolul instanţelor de judecată.

Art.2.1.Se împuterniceşte primarul comunei Coşna, să selecteze un avocat, să negocieze 
valoarea serviciilor, care nu poate fi mai mare de 10.000 lei şi să semneze contractul.

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

Art.3.Primarul comunei Coşna, domnul Pardău Gavril, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâre.

Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege persoanelor interesate, Primarului comunei şi Instituţiei Prefectului 
judeţul Suceava pentru controlul de legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Silviu Cătălin Bereţchi Secretarul general al comunei,

Mariana Ivan
Coşna, 30.03.2021
Nr.19
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 ’’abţineri”, 0 ”

împotrivă” din numărul de 9 consilieri prezenţi la şedinţa ordinară din 30.03.2021, din total de 9
consilieri în funcţie.


