
                                                                     ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

 
 Hotarare  

privind aprobarea  contractarii unor servicii de consultanță, asistență și 
reprezentare juridica, pentru anul 2022 

 
                                  Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

                                    intrunit in sedinta  ordinara   in data de  10 februarie  2022 
 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 2390/28.01.2022   prezentat de 
primarul municipiului, raportul nr. 2391/28.01.2022   al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
        In temeiul prevederilor art. I alin. 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; 
         În temeiul art 129 alin. (2) lit. (d), alin. (14) art. 139, alin.(3) lit.(a) şi ale art. 196 
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
       Art. 1. - Se aprobă contractarea unor  servicii de consultanţă , asistenţă şi 
reprezentare juridică a UAT Vatra Dornei, a Consiliului Local al Municipiului Vatra 
Dornei, precum şi ale instituţiei Primarului Municipiului Vatra Dornei, în litigiile 
generate de controale ale diferitelor instuții de audit privind gestionarea fondurilor 
europene, precum si pentru dosarele civile si de contencios administrativ. 
      Art. 2. - Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al 
Municipiului Vatra Dornei, în limita sumei de 50.000 lei , pentru anul 2022. 
      Art. 3. - Se mandatează primarul  Municipiului Vatra Dornei, să desfăsoare 
procedurile necesare în vederea achiziţionării de servicii de consultanţă , asistenţă şi 
reprezentare juridică şi să semneze contractul de asistenţă juridică. 
      Art. 4. Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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