ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL RACU
Hotărârea nr. 02 / 2016
privind aprobarea încheierii contractului de asistenţă juridică

Consiliul local al comunei Racu, întrunit în şedinţa ordinară pe data de
28 ianuarie 2016, convocată prin dispoziţia primarului nr. 14/2016.

În baza:
- Expunerii de motive al primarului comunei Racu și proiectul de hotărâre
inițiat .
- Raportul de avizare a comisiilor de specialitate.
- Hotărârea Consiliului local Racu nr.06/2016 privind aprobarea bugetului
local al comunei Racu pe anul fiscal 2016, precum şi al estimărilor pe anii
2017-2019;
Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001, republicată şi ale
Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art.I alin (2) lit ”a” și lit ”b” din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a unor acte normative
În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
În temeiul art.45 alin.1 şi art.115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă încheierea contractul de asistenţă juridică cu avocatul

Neag Nicolaie pe anul 2016.
Art.2. Onorariul avocaţional de 300 lei/lună se va suporta din capitolul
51020103 Autorități executive, art. 20.12 Consultanță și expertiză.
Art.3. În vederea semnării contractului se împuterniceşte primarul
comunei Racu, d-l Császár Attila şi referentul cu atribuții contabile din cadrul
aparatului propriu al primarului.
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemnează d-na Pall
Ibolya având funcția de referent contabil.
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Art.5 . Prezenta se comunică:

Prefectului judeţului Harghita în vederea exercitării controlului cu privire
la legalitate, dl.Neag Nicolaie;
- referentului cu atribuții contabile;
- populației prin afișare la sediul Primăriei Racu.

Președintele ședinței,
Csutak Dénes

Contrasemnat, Secretar
Máthé Melinda

Nr. 02
Adoptată în ședința din data de 28 ianuarie 2016
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție
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