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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din 23.12.2021 

HOTĂRÂREA nr.229 

privind modificarea HCL nr.185/08.10.2021 privind încheierea unui contract pentru servicii de consultanta si 

reprezentare juridica in justiție a Primăriei Bod, Consiliului Local Bod si a Comunei Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.32480/16.12.2021, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.32482/16.12.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 32481/16.12.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE-Secretar general 

UAT; 

▪ Prevederile art. 1 alin. (2) lit. a și b din OUG nr. 26/2021 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, 

▪ Prevederile art. 29 alin. (1) lit. d și alin. 3 lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

▪ Prevederile art. 109 alin. (3) și art. 154 alin. (6) și art. 129 alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

▪ Prevederile art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

▪ HCL nr. 61/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod 

și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(4) lit.a), alin.(7) lit.a) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă  modificarea HCL nr.185/08.10.2021 privind încheierea unui 

contract pentru servicii de consultanta si reprezentare juridica in justiție a Primăriei Bod, Consiliului Local Bod 

si a Comunei Bod la art.1 în următorul sens: 

              "ART.1 Se aprobă încheierea unui contract pentru servicii de consultanță si reprezentare juridică in 

justiție a Primăriei Bod, Consiliului Local Bod si a Comunei Bod, pentru dosarele aflate pe rolul instanțelor de 

judecată și pentru orice alte cereri și litigii de natură civilă și administrativă evaluabile sau neevaluabile în bani 

pentru care conducătorul instituției va considera necesară asistența juridică calificată și reprezentarea de către 

avocat, indiferent dacă instituția publică are calitatea de reclamant sau pârât în litigiile respective." 

ART.2 Celelalte articole prevăzute în HCL nr.185/08.10.2021 privind încheierea unui contract pentru servicii de 

consultanta si reprezentare juridica in justiție a Primăriei Bod, Consiliului Local Bod si a Comunei Bod, rămân 

neschimbate. 

ART.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

                                                                                                                                      Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 1 abținere din totalul de 14 consilieri prezenți. 
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