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HOTĂRÂREA nr. 28 
privind aprobarea contractării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi 

reprezentare juridică în Dosarul nr. 5957/99/2014* 
 

      Având în vedere prevederile: 
- art.1 alin.(3) din O.U.G. nr. 26/2012  privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare; 
- art.21 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată; 
      Luând în considerare: 
-       propunerea domnului viceprimar Alexa – Angheluş Ion materializată în expunerea de     
motive înregistrată cu nr. 31657/22.03.2019; 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
înregistrat cu nr. 31659/22.03.2019; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al oraşului   
Târgu Frumos înregistrat cu nr. 32019/28.03.2019; 
- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 31658/22.03.2019; 

 
În temeiul art. 115 din Legea nr. 215/2001, 

Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. – Se aprobă contractarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 
juridică în Dosarul nr. 5957/99/2014* aflat pe rolul Curţii de Apel Iaşi, în numele şi pentru 
U.A.T. Oraşul Târgu Frumos.              

Art. 2. - Cheltuielile necesare în vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotărâri vor fi 
suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale Oraşul 
Târgu Frumos. 

Art. 3. – Secretarul oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 
Prefectului Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului 
Târgu Frumos pentru ducere la îndeplinire, birourilor interesate din cadrul Primăriei oraşului 
Târgu Frumos şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet 
www.primariatgfrumos.ro şi/sau în presă.                                                                                                           

 
   Data: 28.03.2019. 

 
  Președinte de ședință,    Avizează pentru legalitate, 

            Viceprimar                     Secretar 
           ALEXA – ANGHELUŞ ION                           Spulber Felicia – Elena  
 

   

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de data de 28.03.2019, cu un număr de 17 voturi 

„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință din cei 

17 consilieri locali în funcție.  

http://www.primariatgfrumos.ro/

