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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență şi reprezentare  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.15836 din 8 august 2022 al președintelui,  

- raportul de specialitate nr.15842 din 8 august 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte; 

- avizul nr.85/16.08. 2022 al 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, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă achiziția de servicii juridice de asistență şi reprezentare pentru litigiile 

având ca obiect imobile compuse din teren, cu sau fără construcții care aparțin/au aparținut 

domeniului public sau privat al județului Giurgiu. 

Art.2. (1) Serviciile juridice de asistenţă şi reprezentare vor fi achiziționate pentru fiecare 

dosar de instanță, în parte.  

(2) Sumele necesare achizițiilor vor fi asigurate din bugetul de venituri și cheltuieli 

al Județului Giurgiu, Cap. 80.01.30 alineatul 20.30.30. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte și Serviciului Buget- 

finanțe și contabilitate pentru ducere la îndeplinire şi se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al judeţului. 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                            Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu, 23 august 2022  

Nr.165 

 
Adoptată cu 17 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”  


