
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 

PRIMĂRIA COMUNEI RUGINEȘTI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 20 /01.04.2021 

Privind: aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică, în 
vederea apărării intereselor Comunei Ruginești, a Primarului Comunei Ruginești, a Consiliului 

Local, precum și a Comisiei de Aplicarea a Legilor Fondului Funciar, în orice cauza și 
 în fața instanțelor judecătorești competente, la toate gradele de jurisdicție   

 
      Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, având în vedere: 
 
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Ruginești, înregistrat sub nr.  
2675/01.04.2021; 
- referatul de aprobare înregistrat sub nr.  2676/01.04.2021; 
- art. 109 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
- art. I alin. 2), 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; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- reglementările Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 
- dispozițiile art. 14 alin. 2, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

             În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 1), alin. 14, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1, lit. a, art. 197, 
art. 198, art. 200, art. 243 alin. a), b) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propune 
următorul  
 

                      PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

          Art. 1. Să se aprobe aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare 
juridică, în vederea apărării intereselor Comunei Ruginești, a Primarului Comunei Ruginești, a 
Consiliului Local, precum și a Comisiei de Aplicarea a Legilor Fondului Funciar, în orice cauza și în fața 
instanțelor judecătorești competente, la toate gradele de jurisdicție. 
 
          Art. 2. Să se împuternicească primarul comunei Ruginești să semneze pentru și în numele 
Comunei Ruginești, contractul de asistenta juridica. 
 
          Art. 3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Ruginești, compartimentul 
financiar-contabil, iar secretarul general o va da publicității și o va transmite celor interesați, în 
termenul prevăzut de lege. 

Initiator,                                Avizat pentru legalitate,                                                                                              
Primar,                                                                                                           Secretar general, 

           Avram Ion                                                                                                        Tănase Nicoleta 


