
 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind  apărarea intereselor  comunei Daia în fața  instanțelor de judecată 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6276 /2017 

 -raportul persoanei care ține locul secretarului  comunei Daia  nr. 6277 /2017 

-raportul de avizare al comisiei juridice și economice nr. 6560/2017 

-Raportul: Expertiză tehnico-economică pentru lucrarea „Alimentarea cu apă a localităților Daia și Plopșoru” 

- Raportul: Expertiză tehnică privind calitatea lucrărilor de consolidare a părții carosabile prin păietruire pe 

unele drumuiri de interes local din com.Daia,  

-Raportul Curții de Conturi Giurgiu, 

-prevederile art . 21 (3)din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile art.14 ,alin.4 din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările şi completările  

ulterioare   

-prevederile art.79^3 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 

consiliilor locale , modificată prin Lg.nr.673/2002 

-prevederile art.I, alin.2,lit.,,b,, din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 

întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative , cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile art.7 (13)  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica, republicată 

 

In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T A R A Ş T E 

 

Art.1.(1)Apărarea intereselor Comunei Daia în fata instanţelor de judecată se va face de  un apărător ales, 

deoarece  asistenta juridică nu poate fi asigurată altfel. 

 
(2) Apărătorul ales, va apăra interesele comunei Daia în fata tuturor instanţelor de judecată. 

 

(3) Cheltuielile se vor suporta din bugetul de venituri și cheltuieli  al comunei Daia, conform  

clasificației bugetare, respectiv cap.510103-autorități executive. 

 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia . 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     pentru, SECRETAR, 

TĂNASE IONEL        ȘTEFAN ELENA 

 

 

DAIA,  15.11.2017 

Nr. 66 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei Daia , 

județul Giurgiu 


