
R O M Â N I A
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI TREZNEA

                                          
HOTARĂREA Nr.38

din 19 decembrie 2019
  Privind  încheierea unui contract   de asisten ă juridica si reprezentarea,  întreță juridica si reprezentarea,  între

UAT TREZNEA  i Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperareași Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea
unui prejudiciu  stabilit  de Camera de Conturi Sălaj.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în edin ă ordinară,și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea ță juridica si reprezentarea,  între

Având în vedere :
- Referatul de aprobare încheiat de d-ul Oros Cristian primarul comunei ;
- Raportul de specialitate întocmit de d-ul Blândaş-Igreţ Ioan. Secretarul comunei,

înregistrat sub nr. 4079/12.12.2019 ;
           -adresa Cur ii de conturi a României,ță juridica si reprezentarea,  între  Camera de conturi Sălaj cu 
nr.1073/26.09.2019  i Decizia nr.1/4/25.09.2019 de prelungire a termenului pentru și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea
realizarea măsuruilor dispuse prin Decizia nr.1/18.02.2015, pentru recuparea unui 
prejudiciu în sumă de  149.288 lei + penalită ile de întârziere calculate la zi, sumă ță juridica si reprezentarea,  între
rezultată ca urmare a incheierii Actului adi ional nr.4/11.07.2011 la Contractul ini ial ță juridica si reprezentarea,  între ță juridica si reprezentarea,  între
nr.1909/15.12.2009 pentru realizarea obiectivului – Alimentare cu apă în comune 
Treznea ;
           - Procesul verbal nr.3230 din 6 decembrie 2019 încheiat în edin a  informală  și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea ță juridica si reprezentarea,  între
desfasurată cu participarea d-ului Oros Cristian primarul comunei,  d-na avocat Corina-
Elena Sabou , Blânda -Igre  Ioan secretarul comunei ,  Bogdan Monica-Ana consilier și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea ță juridica si reprezentarea,  între
superior compartimentul contabilitate ,to i cei 9  consilieri locali i solu ia stabilită de ță juridica si reprezentarea,  între și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea ță juridica si reprezentarea,  între
către consilierii locali  pentru recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de conturi 
Sălaj ;
             În conformitate cu prevederile :     
            - art.1, alin.(2) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducerea 
cheltuielilor publice i întărirea disciplinei financiare i  de  modificare  i completare a și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea
unor acte normative ;
           - art.96,art.109 i ale art.129 , alin.(2), lit.d din OUG Nr.57/2019 privind Codul și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea
Aministrativ
   In temeiul art.129(1) i art.196 (1) lit.a i din OUG Nr.57/2019 privind Codul și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea
administrative,



HOTĂRĂ TE:ȘTE:

Art.1 Consiliul local al comunei Treznea  aprobă încheierea unui contract de 
asisten ă juridică ,redactare acteță juridica si reprezentarea,  între  i reprezentarea în instantă,  între UAT TREZNEA  i și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea
Cabinet individual avocat SABOU CORINA- ELENA cu sediul in Zalau,  bld. M. Viteazul,
bl. Lira Cristal, ap.1, pentru recuperarea  prejudiciului   stabilit  de Camera de Conturi 
Sălaj,  atât în Instan a  penală cât  i în Contenciosul administrativ. ță juridica si reprezentarea,  între și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea

Art.2 (1) Contractul de asisten ă  juridică i de reprezentare în instan ele de ță juridica si reprezentarea,  între și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea ță juridica si reprezentarea,  între
judecată va fi încheiat în condi iile legii,  prin achizi ie directă.ță juridica si reprezentarea,  între ță juridica si reprezentarea,  între

(2) Cheltuielile  privind  derularea acestui contract, pe toată durata desfă urării ,  și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea
se vor suporta din bugetul local.

Art.3 Se împuternice te d-ul Oros Cristian să semneze pentru i în numele și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea
comunei Treznea Contractul de asisten ă jurică i împuternicire avoca ială.ță juridica si reprezentarea,  între și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea ță juridica si reprezentarea,  între

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin ează d-ul Oros Cristian ță juridica si reprezentarea,  între
primarul comunei, d-ul Blânda -Igre  Ioan secretarul comunei i compartimentul și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea ță juridica si reprezentarea,  între și Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea
contabilitate.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Institu ia Prefectului jude ului Sălajță juridica si reprezentarea,  între ță juridica si reprezentarea,  între
- Primarul comunei Treznea
- Cabinel individual avocat Sabou Corina-Elena
- dosar hotărâri
- dosar de edin ăși Cabinet individual avocat  Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea ță juridica si reprezentarea,  între
- www.primariatreznea.ro  
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