ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanță, asistenţă şi reprezentare
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.8295 din 12 mai 2021 al preşedintelui;
- raportul de specialitate nr.8296 din 12 mai 2021 al Direcţiei Juridice și administrație publică;
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197
alin.(1), (3)–(5), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art.I alin.(2) lit.b) 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;
- art.29 alin.(1) lit.d) și alin.(3) lit.b) 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;
- art.14 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă achiziţia de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare pentru acțiunile
având ca obiect contestarea evaluării managementului Teatrului ”Tudor Vianu” Giurgiu, pentru
activitatea desfășurată în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.
Art.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 Instituției Prefectului – județul Giurgiu în
vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției juridice și administrație publică și Direcției
economice pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului.
PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Giurgiu,25 mai 2021
Nr.118
Adoptă cu 19 voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”.
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