
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 

H O T A R A R E  
privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Plenita 
 precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Plenita în justiţie, 

 pentru solutionarea litigiilor in care aceasta este parte 
 

Consiliul local al comunei Plenita analizand expunerea de motive a primarului comunei 
Plenita, în calitatea sa de iniţiator, înregistrata sub nr.9089 din 02.11.2017, raportul 
compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.9090 din 03.11.2017; 

Având în vedere prevederile: 
- art.21 alin.(2) si (3) coroborat cu art.62 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.I. alin. (2) 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 temeiul prevederilor art. 36 alin (9) si art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. – (1) Se aprobă achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor 
comunei Plenita precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Plenita în faţa 
instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi/instituţii de drept public ori privat, dacă este necesar, în 
vederea soluţionării litigiilor ce survin ca urmare a unor sesizari inaintate acestor institutii.  

(2) Serviciile juridice constau în: consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa tuturor 
instanţelor de judecată, pregătirea şi elaborarea contestaţiilor şi a susţinerilor necesare, exercitarea 
tuturor căilor de atac, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor.  

Art.2. Se împuterniceşte primarul comunei Plenita, să selecteze un avocat/cabinet de 
avocatură, să negocieze valoarea serviciilor, să contracteze aceste servicii juridice si sa semneze 
imputernicirea avocatiala, cu respectarea prevederilor legislaţiei din materia achiziţiilor publice, 
cheltuielile necesare fiind suportate din bugetul local de comunei Plenita. 

 Art.3.- Secretarul comunei Plenita comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
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