ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.61/2016
privind aprobarea modificării contractului cadru încheiat
cu Cabinetul individual Avocat Doczy R. Eva
Consiliul Local al Comunei Ciumani în ședința ordinară din data de 4 august 2016;
Văzând proiectul de hotărâre prezentată de Primarul comunei Ciumani nr. 58/2016
privind aprobarea modificării contractului cadru încheiat cu Cabinetul individual Avocat
DoczyR.Eva, precum faptul că avem din ce în ce mai multe procese pe rolul instanțelor de
judecată,
Ținând cont de raportul de specialitate al secretarului comunei Ciumani nr. 58/2016 și
raportul de avizare al Comisiei pentru activități economice, juridice nr.58/2016;
Având în vedere prevederile
- Legii nr.51/1995 a profesiei de avocat, republicată cu modificările și completările
ulterioare,
-Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016,
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificat și completat ulterior,
- art.1 alin.(2) litera b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și
completarea unor acte normative, modificat și completat ulterior,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.6/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al anului 2016 al comunei Ciumani
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.19/2016, privind aprobarea achiziționării unor
servicii de consultanță juridică, redactare notificări și reprezentare în fața organelor de stat
pentru anul 2016 și încheierea contractului cadru în vederea desfășurării în bune condiții a
activităților din cadrul Primăriei comunei Ciumani,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, văzând procesul verbal de afișare nr.1864/04.08.2016
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a)
pct. 2, alin. (9) şi art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi pentru,o
abținere și 1 vot contra,
h o t ă r e ș t e:
Art. 1 Se aprobă modificarea contractului cadru încheiat cu Cabinetul Individual
Avocat Doczy R. Eva din Miercurea-Ciuc, și începând cu data de 1 septembrie 2016 valoarea
serviciilor de consultanță juridică ,redactare notificări și reprezentare în fața organelor de
stat va fi de 1200 lei.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Ciumani.
Art. 3 Secretarul comunei Ciumani va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.
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