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JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

                                         
                                                                      HOTĂRÂRE                                   

privind achiziționarea  de servicii juridice de consultanta, asistenta și reprezentare  
 
 

Consiliul local al  comunei Baia, judetul Suceava, având în vedere:  
 -     referatul de aprobare nr. 6057 din 24.06.2022  al doamnei Maria TOMESCU,  primarul comunei Baia, 
judetul Suceava;   
-       Raportul comun  al Compartimentului financiar contabil  si al Compartimentului achizitii publice nr.  6136 
din 28.06.2022;       
-       Raportul de avizare al  Comisiilor   de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, inregistrat sub nr. 6183  
din 30.06.2022 
-       Hotararea Consiliului local Baia privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli nr. 7/2022;    
Analizând temeiurile juridice, respectiv:   
-    prevederile art. I, alin. (2) lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice 
si intararea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile și 
completarile ulterioare  ;  
-   prevederile art. 109 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57 privind Codul administrativ  cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
-  prevederile art. 29 alin. (1) lit. d) si alin. (3) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare;; 
      În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(14), art. 139 alin. (1)  si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului  nr.57 privind Codul administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1)Se aproba achiziționarea  de servicii juridice de consultanta, asistenta și reprezentare, în  vederea  
apărării intereselor Comunei Baia prin primar, ale Consiliului Local al comunei Baia, Comisiei locale  pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia, judetul Suceava;    
(2) Serviciile juridice constau în: consultanţă,  redactare,  asistenţă şi reprezentare în faţa tuturor instanţelor de 
judecată, precum și a altor institutii sau persoane  fizice, pregătirea şi elaborarea contestaţiilor şi a susţinerilor 
necesare, exercitarea tuturor căilor de atac, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor.          
Art.2. În aplicarea prevederilor art.1 din prezenta hotărâre se mandateaza  primarul comunei Baia, dr. Maria 
Tomescu   cu  incheierea și semnarea contractului de servicii juridice , cu respectarea prevederilor legislaţiei 
din materia achiziţiilor publice.  
Art.3  Contravaloarea serviciilor vor fi asigurate din bugetul local al comunei Baia, judetul Suceava. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : - Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava - Primarului comunei -  
Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului achizitii. 
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