
HOTĂRÂRE NR. 5  
DIN DATA DE _29.01.2016 

CONSILIUL  LOCAL  CLINCENI  - JUDEŢUL ILFOV, intrunit in sedinta  ordinara  , având în 
vedere:  

 Proiectul de hotărâre  intitiat de catre Primarul  comunei Clinceni
 Expunerea de motive  a Primarului  comunei Clinceni
 Raportul   al Compartimentului Achizitii, 
 prevederile art.1, alin.2, lit.b din O.U.G. nr.26/2012, privind unele masuri de 

reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de 
modificare si completare a unor acte normative,

              În temeiul art. 36, alin. (1) şi art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă achizitionarea  serviciilor de asistenta  juridical  prin incheierea 
contractelor  de asistenta juridica  conform anexelor  ce fac parte  integranta  din 
prezenta  hotarare .

 Art.2. Primarul  comunei Clinceni, prin aparatul de specialitate  , va  aduce la 
indeplinire  prezenta  hotarare
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
dl. NICULAE GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR   
VLAD LILIANA 



EXPUNERE DE MOTIVE 

                                   Potrivit art 1 alin 2 litera b  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr.
26 din  6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
“(1) Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent
de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome
care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot
achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.
    (2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă
şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu
se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi
achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
    b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice
locale.”

Avand  in vedere  multitudinea  problemelor  ce necesita asistenta  juridica  si
tinand cont de faptul ca  in organigrama  aparatului de specialitate  nu se regaseste
functia de “jurist “ consider oportun  achizitionarea  acestor  servicii  prin incheierea
contractelor de asistenta  juridica .

Fata de cele  mai sus  amintite  initiez un proiect de hotarare  cu privire  la
achitionarea  serviciilor  juridice necesare  desfasurarii  activitatii  institutiei noastre  in
bune  conditii , pe  care il supun atentiei  Consiliului local in vederea  adoptarii unei
hotarari care sa reglemnetze acest fapt.
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