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HOTARARE

privind aprobarea modelului contractului de asistenţă juridică
Consiliul Local al Comunei Ghiroda,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 2417/22.02.2017 a Primarului Comunei Ghiroda,
domnul Stănuşoiu Ionuţ;
Având în vedere Hcl nr. 16/20. 07.2016 privind aprobarea incheierii unui contract cadru de
asistenţă juridică
Având în vedere Avizele Com isiei I pentru economie, buget, finante, impozite si taxe,
dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, administrarea domeniului public si privat;
ale Com isiei II pentru administratie locala, ordine publica, juridica, munca si protectia sociala,
protectia copilului, protectia mediului; ale Com isiei III pentru invatamant şi ştiinţă, sănătare şi familie,
cultură, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;
Ținând cont de prevederile art. I alin. (2) lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de
reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare a unor acte normative
Ținând cont de Hotararii Guvernului. nr. 64/2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat
Ținând cont de Nota nr. 823/20.01.2017 a Curții de Conturi a României
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,r/a,
cu modificarile ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă modelul contractului de asistență juridică, în conformitate cu Anexa 1.
Art.2 La data adoptării prezentei, HCL nr. 16/20.07.2016 își încetează efectele.
Art.3 Se imputerniceste dl. STĂNUŞOIU IONUŢ, primar al comunei Ghiroda pentru efectuarea
demersurilor necesare in vederea punerii in aplicare a procedurilor privind incheierea Contractului de
asistenţă juridică pentru comuna Ghiroda.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
- Primarului Comunei Ghiroda;
- Compartimentului Contabilitate-Buget;
- Cetatenilor prin afisare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Remus IONELE

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU

.
Ghiroda
Nr.45 din 22.03.2017
Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi “pentru”
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