
1 

 

   R O M Â N I A 

    JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD      

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

           BUDACU DE JOS 

           

 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind efectuarea demersurilor legale si aprobarea asigurarii de servicii  

juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare specializata a  

unitatii administrativ teritoriale Comuna Budacu de Jos 

 

 

 

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în prezenţa a ___ 

consilieri locali 

Având în vedere :  

-expunerea de motive a Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrată sub nr. 1991 din 

data de 11.04.2019;  

-raportul comun al secretarului şi consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 1992 din 11.04.2019; 

-organigrama, statul de funcţii şi fişele posturilor personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos; 

-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 2078 din 15.04.2019; 

-raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 2079 din 15.04.2019; 

-raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 2080 din 

15.04.2019; 

În conformitate cu: 

-prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) lit. “b” din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

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

unor acte normative; 

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 6 din 31.01.2018 

efectuarea demersurilor legale si aprobarea asigurarii de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă 

şi/sau de reprezentare specializata a unitatii administrativ teritoriale Comuna Budacu de Jos;  

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-prevederile art. 20 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “a” art. 57 şi următ, art. 73 şi următ. si art. 

116 şi următ. din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1.-Efectuarea demersurilor legale şi aprobarea asigurării de servicii juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare specializată a unităţii administrativ-teritoriale 

Comuna Budacu de Jos. 
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Art. 2. -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 

Budacu de Jos. 

Art. 3.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu: ___ voturi „pentru”, ____ 

voturi „împotrivă” şi ____ abţineri, din ____  consilieri prezenţi. 

 Art. 4.-Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei 

Budacu de Jos şi se va comunica:  

- Primarului comunei Budacu de Jos; 

- Instituţia Prefectului -Judeţul Bistrita- Nasaud; 

- Compartimentul finanţe-contabilitate-achiziţii publice-resurse umane din 

cadrul  aparatului de specialitate al  Primarului comunei Budacu de Jos. 

 

  

 

  

     PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ 

         BÎRLEAN IOAN-REMUS                                      SECRETAR, 

                                                   VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 
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