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HOTĂRÂREA NR. 47 

Din data de 14 octombrie 2021 

Privind aprobarea achiziționării unui serviciu juridic de asistență și reprezentare  

pentru apărarea intereselor Comunei Boghiș 
 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14 

octombrie 2021 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 4822 din 14.10.2021 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 4825 din 14.10.2021 al Compartimentului juridic și resurse 

umane; 

- raportul de avizare nr. 4828 din 14.10.20121 al comisiei de specialiatete din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Boghiş; 

- prevederile art. I alin. (1) și 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, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 109, art. 129 alin. (1) și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 În temeiul art. 139 alin. (1)  și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă achiziționarea unui serviciu juridic pentru contestarea în contencios 

administrativ a Încheierii nr. 2 din data de 30.09.2021 a Camerei de Conturi Sălaj. 

 (2) Serviciul juridic constă în consultanță, pregătirea și elaborarea contestației și a 

susținerilor necesare, reprezentare în fața instanțelor de judecată și exercitarea tuturor căilor de 

atac până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.  

 Art.2. (1) Se împuternicește primarul Comunei Boghiș să selecteze un avocat sau un 

cabinet de avocatură, să negocieze valoarea serviciilor juridice și să contracteze aceste servicii, cu 

respectarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice. 

 (2) Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi 

suportate din bugetul local al Comunei Boghiș. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se încredinţează primarul Comunei 

Boghiș. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarului comunei Boghiş 

- Compartimentul buget și finanțe 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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