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HOTĂRÂRE
Nr.42 din 17.08.2020

Privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanță,de
asistență și/sau de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale Tămășeni

Consiliul Local al comunei Tămășeni,județul Neamț întrunit în ședință ordinară în data
de 17.08.2020
Având în vedere:
- adresa nr.1 din 20.07.2020, a Cabinetului Individual de Avocat ”Iacob Ştefan Graţian” şi
înregistrată la Primaria comunei Tămăşeni, Judeţul Neamţ, sub nr. 4429 din 20.07.2020, prin
care se solicită prelungirea cu inca un an al valabilităţii contractului nr.3998 din 21.07.2016. 
-prevederile art.1 alin.(1) și (2), lit.b) din O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere
a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor
acte normative,
-prevederile  Legii  nr.98/2016  privind  achizițiile  publice  și  ale   H.G.nr.395/2016   pentru
aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice
-  HCL  nr.  42  din  19.07.2016  privind  aprobarea  achizitionarii  de  servicii  juridice  de
consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ - Teritoriale Tamaseni
- HCL nr. 46 din 28.07.2017 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de
consultanță,de asistență și/sau de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale Tămășeni 
- HCL nr. 48 din 17.07.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de
consultanță,de asistență și/sau de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale Tămășeni şi
mărirea onorariului lunar
- HCL nr. 50 din 14.08.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de
consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale Tămășeni
-prevederile contractului nr. 3998 din 21 07.2016, si actelor aditionale ulterioare.
Luând act de :
-referatul    de aprobare  prezentat  de către  primarul  comunei Tămăşeni,  în  calitatea  sa de
initiator,nr.5087/13.08.2020
 -referatul compartimentului de specialitate nr.5088/13.08.2020
-avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local
În temeiul prevederilor,  art.109,  alin.(3),   art.129, alin. (1) si (14), si art. 139, alin. (1) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art.1.Se aprobă prelungirea  contractului  de consultanță juridică nr. 3998 din 21.07.2016
pentru o perioadă de 1 an, anume până la data de 21.07.2021.



Art.2. Se împuterniceşte Primarul com. Tămăşeni să semneze actul aditional nr. 4/2020 la
contractul de nr. 3998 din 21.07.2016, prevăzut în anexă.
Art.3. Cheltuielile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  vor  fi
suportate din bugetul local de comunei Tămăşeni.
Art.4.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului –jud.Neamț,
Primarului  com.Tămășeni,  Cabinetului  Individual  de  Avocat  ”Iacob  Ştefan  Graţian”  și
Biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale și se aduce la cunoștință publică prin
afișarea la sediul primăriei, precum si pe site-ul www.comunatamaseni.ro..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
    Consilier local,                                                          Contrasemnează  pentru legalitate    
ȘTEFAN ANTONICĂ                                        Secretarul  general al comunei Tămășeni,
                                                                                    Jr.ALINA-CRISTINA CĂLIMAN




