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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare 

 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.14109 din 30 octombrie 2020 al preşedintelui, 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14110    

din 30 octombrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică; 

 Văzând prevederile art.I alin.(2) din O.U.G. nr.26/2012  privind unele măsuri de reducere 

a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.29 alin.(1) lit.d) şi alin.(3) 

raportat la art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi art.43 din H.G. 

nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice și ale Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu; 

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.f) şi al art.178 alin.(2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. – (1) Se aprobă achiziţia de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare pentru 

dosarul nr.1776/122/2019 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu. 

(2) Suma necesară achiziției va fi asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului 

Giurgiu, Cap. 80.01.30 alineatul 20.30.30. 

 Art.2. – (1) Se aprobă achiziţia de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare pentru 

dosarul nr.1726/122/2019. 

(2) Suma necesară achiziției va fi asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului 

Giurgiu, Cap. 80.01.30 alineatul 20.30.30. 

 Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei juridice şi administrație publică și 

Direcţiei economice spre ducere la îndeplinire. 

 

 

 

                   PREŞEDINTE,        

        Dumitru Beianu     

 

                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                     Nina Carmen Crișu 

 

 

Giurgiu,06 noiembrie 2020  

Nr.118 

 


