
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ - comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.5 
din 26.01.2022

privind achiziţionarea unor servicii juridice constând în consultanţă juridică de 
specialitate, asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată a 
intereselor Unităţii administrativ-teritoriale Comuna Sălsig, Primarului comunei Sălsig si 
Consiliului Local Sălsig, inclusiv promovarea in justiţie de acţiuni noi pentru recuperarea 
prejudiciilor constatate de Camera de Conturi Maramureş prin Decizia nr.30 din 
20.12.2021

Având in vedere proiectul de hotarare nr.6 din 14.01.2022 initiat de primarul 
comunei si referatul de aprobare al acestuia in calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 
nr.148 din 14.01.2022 privind achiziţionarea unor servicii juridice constând în consultanţă 
juridică de specialitate, asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată a 
intereselor Unităţii administrativ-teritoriale Comuna Sălsig, Primarului comunei Sălsig si 
Consiliului Local Sălsig, inclusiv promovarea in justiţie de acţiuni noi pentru recuperarea 
prejudiciilor constatate de Camera de Conturi Maramureş prin Decizia nr.30 din 
20.12.2021;

-raportul de specialitate înregistrat sub nr.149 din 14.01.2022;
-Decizia nr.30 din 20.12.2021 -emisa de camera de Conturi Maramureş -  pct. 5 

măsură II.1 si pct.7 măsură 11.3 - pentru inlaturarea deficientelor constatate si 
consemnate in Raportul de audit nr.CCMM/2021-56110 din 26.11.2021;

Ţinând cont de rapoartele de avizare ale „Comisiei pentru buget-finante, proiecte, 
agricultura, protecţia mediului, activitati social-culturale si culte" si ale „Comisiei pentru 
administraţie publica, juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, 
administrarea domeniului public si privat", din cadrul Consiliului Local Sălsig;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare ;
In conformitate cu prevederile:
-art.l alin. (2) lit.„b" din O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a 

cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a 
unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare;

-art.84 alin.(l) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila (rl2), cu 
modificările si completările ulterioare;

-art.109 alin. (3) coroborat cu art.154 alin. (6) si cele ale 129 alin. (14) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si compeltarile ulterioare ;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, (rl2);

î



în temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(l), alin.(2) lit.„a" si alin.(14) art.139 alin. (1) 
si art.196 alin. (1) lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 26 
ianuarie 2022,

Art.l.Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice externe constând în consultanţă 
juridică de specialitate, redactare, depunere înscrisuri, asistenţă juridică şi reprezentare 
în faţa instanţelor de judecată - în toate fazele procesuale - a intereselor Unităţii 
administrativ-teritoriale Comuna Sălsig, Primarului comunei Sălsig si Consiliului Local 
Sălsig, inclusiv promovarea in justiţie de acţiuni noi pentru recuperarea prejudiciilor 
constatate de Camera de Conturi Maramureş prin Decizia nr.30 din 20.12.2021, respectiv: 

-pct.l 5 si pct.ll 1 -Recuperarea prejudiciului cauzat bugetului local de plata unor 
drepturi salariale acordate necuvenit demnitarilor;

-pct.l 7 si pct.ll 3 -Recuperarea prejudiciului cauzat bugetului local prin efectuarea 
de plaţi nedatorate reprezentând lucrări efectuate si decontate pe proprietăţi private 
apartinand unor locuitori ai comunei Salsig;

Art.2.Se împuterniceşte dl.Daniel POP primar al comunei Sălsig, pentru efectuarea 
demersurilor necesare în vederea punerii în aplicare a procedurilor privind achiziţionarea 
serviciilor juridice: selectarea unui avocat/cabinet/societate de avocatură, negocierea 
condiţiilor contractuale, semnarea Contractelor de asistenţă juridică si împuterniciri 
avocaţiale.

Art.3.Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor 
fi suportate din bugetul local al comunei Sălsig.

Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Sălsig şi compartimentul financiar-contabil din cadrul Aparatului de specialitate 
al Primarului Comunei Sălsig.

Art.5.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
- compartiment financiar-contabil;
-responsabil achiziţii publice

HOTĂRĂŞTE:

Nr. total

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL 

Sorina-Carmen KEIZER

Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru", 0 împotriva, 0 abţineri
2


