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R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

COMUNA  SATCHINEZ 

PRIMAR 

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 

          e-mail: office@satchinez.ro 

 

 

PROIECT DE HOTARARE NR 03 

DIN DATA DE 16.01.2023  

 

Privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica si reprezentare in instanta  

 

Cheaua Florin Olimpiu  in calitate de Primar al comunei Satchinez 

Avand in vedere prevederile art 1 alin 2 din OUG 26/2012 privind privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 

unor acte normative 

  Propun Consiliului Local al comunei Satchinez urmatorul  

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

  

  ART. 1 . Se aproba achizitionarea de catre Primaria comunei Satchinez  ,  de servicii juridice   

, in vederea desfasurarii în bune conditii a activitatii din cadrul Primariei comunei Satchinez, care 

constau în: consultanta, asistenta si reprezentare in fata tuturor instantelor de judecata, pregatirea si 

elaborarea contestatiilor si a sustinerilor necesare, exercitarea tuturor cailor de atac, pana la 

solutionarea definitiva si irevocabila a cauzelor. 

 

       ART.2.  – (1) Se imputerniceste primarul comunei Satchinez pentru semnarea contractelor si 

achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare in litigiile juridice 

ale comunei Satchinez, precum si ale autoritatilor administratiei publice locale ale comunei 

Satchinez, pentru anul 2023. 

                  (2) Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi 

suportate din bugetul local al comunei Satchinez. 

 

 ART. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza Primarul comunei 

satchinez dl Cheaua Florin Olimpiu  

 

 ART. 4. Prezenta Hotarare se va comunica catre : 

- Prefectura judetului Timis – Directia Contencios administrativ si controlul legalitatii 

actelor . 
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- Primariei comunei Satchinez – Primar , contabilitate 

  

 

 

INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU 

       

 

                                                           AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                                               ROBANESCU ANDREI  

 

 

  

Privind  Avizarea Proiectului de Hotarare nr 03/16.01.2023 privind aprobarea incheierii 

unui contract de consultanta juridica  

 

 

 
COMISIA II – Comisia pentru administrație publică locală, juridică,ordine publică, protecție socială, dezvoltare 
urbanistică și amenajarea teritoriului 

 
                    1. BERBECE IULICĂ  -președinte  
         2.CALU ELENA -secretar  

 

 

 

 

 

 


