
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. J._4 
PRIVITOR LA: Aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, 

de asistenta si de reprezentare in justitie. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta,ordinara,publica, 
pe data de 31 mai 2022, la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri 
in functie ai Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Miuta 
Mircea, ales in sedinta de consiliu din data de 31 mai 2022; 

Luand in dezbatere: 
-Referatul de aprobare, inregistrat la nr.2487 din 28 aprilie 2022 si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea achizitionarii 
serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in justitie; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 
Valcea, inregistrat la nr.2488 din 28 aprilie 2022; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr. 3171din26 mai 2022 
si Avizul Comisiei Buget-Finante, inregistrat la nr.31 72 din 26 mai 2022, prin care se propune 
admiterea proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de domnul primar Oprisor 
Mircea; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de 
secretarul general al comunei, inregistrat la nr.2710 din 06 mai 2022; 

In conformitate cu prevederile art.I alin. (2) .lit.(b). din O. U.G. nr. 2612012 privind unele 
masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si 
completare a unor acte normative, prevederile art.129. alin.(14). din O.U.G. nr.5 712019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art.139. alin.(I). si art.196 alin.(I). fit.a) . din O.U.G. nr. 5712019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un număr de 11 voturi 
"pentru" din totalul de 11 voturi exprimate, adoptă următoarea 

HO TARARE 

Art.1.(1).- Se aproba achizitionarea serviciilor de consultanta, de asistenta juridica si 
reprezentare a Comunei Otesani, a Consiliului Local Otesani, a Primarului Comunei Otesani si a 
Comisiei de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, prin contractarea unui avocat/cabinet de 
avocatura, pentru toate litigiile in care acestea au calitatea de parte. 

(2)- Serviciile juridice constau in: consultanta, asistenta si reprezentare in fata tuturor 
instantelor de judecata, exercitarea tuturor cailor de atac, pana la solutionarea definitiva si 
irevocabila a cauzelor. 

Art.2.(1).-Se imputerniceste Primarul Comunei Otesani, domnul Oprisor Mircea, sa 
selecteze un avocat/cabinet de avocatura, sa negocieze valoarea serviciilor si sa contracteze 
aceste servicii juridice, cu respectarea legislatiei din materia achizitiilor publice. 

(2)- Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor .fi 
suportate din bugetul local al comunei Otesani. 



Art.3.-Primarul Comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari 
prin intermediul compartimentelor de specialitate, informand consiliul local asupra modului de 
aducere la indeplinire. 

Art.4.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al 
Comunei Otesani, Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei Comunei Otesani si 
Institutiei Prefectului judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 

f 

Cartus cu proceduri obli!rntorii ulterioare adootarii hotararii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORU UL TERlOARE ADOPTĂRll HOTĂRÂRil CONSILfULUI LOCAL AL COMU EI 
OTESANI 

NR.28 DIN 31MAI2022 

Nr. Data Semnătura persoanei 

crt. 
OPERAŢIUNlEFECTUATE ZllLL/AN 

responsabile să 
efectueze procedura 

o I 2 3 

l Adoptarea hotărârii 1) ) ( .&! .. ~~ .. ~ 
2 Comunicarea către primarul comunei2

) lf.1.f;fJ„.Af..-!:: ~ 
3 Comunicarea către prefectul judeţului3) J.r../00„~J..!., ~ 
4 Aducerea la cunoştinţă publică4+5) 

.. ./. . ./„ „„ „„ „„ „ 
I 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+
5
) 

.. ./ .. ./„ „ „ „„„„„ 

6 Hotărârea devine obligatorie6
) sau produce efecte juridice7

) , după caz 
. „/ .. ./„ „ „ „„ „„„ 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ: 
1l art. 139 alin. (1): Jn exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adopt{J hot{Jrâri, cu majoritate absolut{J 

sau simgm, dup{J caz."; 
art. 197 alin. (2) : „Hot{Jrârile consiliului local se comunic{J primarului. "; 

3l art. 197 alin. (1) , adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării„ .; 

4l art. 197 alin. (4) : Hotărârile „. se aduc la cunoşti nţa publică şi se comunică , în condiţiile legii , prin grija 
secretarului general al comunei. ; 

5l art. 199 alin. (1) : „Comunicarea hot{Jrârilor „„ cu caracter individual cMre persoanele c{Jrora li se adresează 
se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. "; 

5! art. 198 alin. (1 ): „ Hotărârile „. cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă 
publică. "; 

7l art. 199 alin. (2) : „Hotărârile „. cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adreseaz[J. " 
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