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     H O T Ă R Â R E A nr.15/2023  
      privind  aprobarea  contractului cadru  încheiat pentru anul 2023 
 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică 

 
 

  
Consiliul Local al Comunei Ciumani , 
Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre referatul de aprobare  prezentată de Primarul comunei 

Ciumani nr.12/2023 privind aprobarea  contractului cadru  încheiat pentru anul 2023 
pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică, precum faptul că în 
cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ciumani nu există ocupat post 
de consilier juridic, 
          - raportul de specialitate al secretarului general UAT comuna Ciumani nr. 
12/2023  
           - avizul consultativ al Comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, 
urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări 
interinstituționale nr.12/2023; 
 Având în vedere prevederile 

- Legii nr.51/1995 a profesiei de avocat, republicată cu modificările și completările 
ulterioare,  

- 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.4/2023 privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli consolidat general al comunei Ciumani pe anul 2023, 

 -art.29 alin.3) literele a), b) și c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, 
modificată și completată ulterior, 

    În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4) litera a), art.133 
alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

                                                           h o t ă r e ș t e: 
  
 
 Art. 1 Se aprobă contractul cadru  încheiat pentru anul 2023 pentru serviciile 
de consultanță, asistență și reprezentare juridică cu Cabinetul Individual Avocat  
Doczy  R. Eva din Miercurea-Ciuc, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  



          Art. 2  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul comunei Ciumani. 
 
 Art. 3 Secretarul general UAT comuna Ciumani va asigura publicitatea şi 
comunicarea prezentei hotărâri primarului comunei Ciumani și Instituției Prefectului 
Județului Harghita. 
 
 
 
 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     Contrasemnează  pentru 
legalitate 
           Péter László                                       Secretar general: Balogh Zita 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
31 ianuarie  2023 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 8 voturi pentru , 5 abţineri şi  0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 
consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 


