
 

 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

privind achiziţionarea unor servicii de avocatură 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-referat de aprobare a primarului comunei Daia nr. 904/19.02.2021; 

-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Daia nr. 905/19.02.2021; 

-avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice; 

-acuzaţiile grave formulate de Asociaţia Civică a Comunei Daia prin reprezentantul acesteia 

Mărciulescu Dumitru în dosarul nr.106/122/2021 la Tribunalul Giurgiu 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;- prevederile art.I, alin.(2), lit.b din OUG nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative 

-prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată;  
 

 

În temeiul art. 139 alin. (1), şi 196, alin.(1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

             

  Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii de avocatură în vederea promovării şi reprezentării 

Consiliului Local, Primarului şi a unor funcţionari publici din aparatul propriu al Primăriei Comunei Daia, 

judeţul Giurgiu într-o acţiune penală împotriva Asociaţiei Civice a Comunei Daia, pentru acuzaţiile grave 

formulate în dosarul nr.106/122/2021 la Tribunalul Giurgiu. 

           Art.2. Suma necesară  prevăzut la art.1, se va suporta din CAP. Bugetar 51.02.01.03 – Autorităţi 

executive, alin. 20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare. 

           Art.3. Primarul comunei Daia va împuternici avocatul ales pentru îndeplinirea procedurilor de 
promovare şi reprezentare a acţiunii. 
          Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Primarului comunei Daia și va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija secretarului. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       Contrasemnează,                               

GHIDĂNAC FĂNEL                                                          Pentru SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                              PĂUN IOANA     
 

Daia, 25.02.2021 

Nr. 15 

           

Adoptată cu 8 voturi pentru,__voturi împotrivă şi 2 abţineri din totalul de 10 consilieri prezenți 
 

 


