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HOTĂRÂREA nr. 52 

                           Din  17.12.2020  

privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile 

având ca și parte U.A.T comuna Șincai, comisia de fond funciar local și instituția Primarului 

comunei Șincai 

 

Consiliul local comuna Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru  

Având în vedere Proiectul de hotărare și Referatul de aprobare iniţiat de Primarul comunei Șincai, 
nr. 2802/10.12.2020 privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare 
juridică în litigiile având ca și parte U.A.T comuna Șincai, comisia de fond funciar local și instituția 
Primarului comunei Șincai, 

 
Având în vedere dispoziţiile  

-art. 1, alin. (2) lit. B) din O.U.G nr. 26/2012, cu modificările și completările ulterioare,  

-art. 29 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,  

-art. 109 din O.U.G nr. 27/2019, cu modificările și completările ulterioare,  

-art. 14, alin. (2) și (4) din Legea nr. 273/2006; 

- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată 

În temeiul art. 129, și ale 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, pentru 

apărarea intereselor U.A.T comuna Șincai, a comisiei de fond funciar și a instituției Primarului comunei 

Șincai. 

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Șincai, județul Mureș, să semneze pentru și în numele 

unității administrativ teritoriale, contractul de asistență și reprezentare juridică. 

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din OUG nr. 57/2019, Partea I privind 

Codul Administrativ şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, 

prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 4. Prezenţa dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii şi va fi transmisă 

prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului 

Mureș, persoanei prevăzute la art. 2, Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții 

Publice, și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la 

adresa www.șincai.ro. 
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