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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în Dosarul 

civil nr.4024/236/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă extraordinară, 

 
 

           Având în vedere: 
         - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu 
nr.24485/02.06.2022; 
         - raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat 
cu nr.24609/02.06.2022; 
        - anunțul Primăriei Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.23478/25.05.2022; 
         - nota de fundamentare nr.23280/24.05.2022 a Direcției Juridice și Administrație 
Locală privind aprobarea achiziției de servicii juridice pentru Dosarul civil 
nr.4024/236/2022; 
        - adresa Cabinetului de avocat „Chilat Magdalena Mihaela” reprezentând 
serviciile oferite și oferta de preț, înregistrată la Primăria Municipului Giurgiu cu 
nr.24210/30.05.2022; 
        - Proces - Verbal al Comisiei de evaluare a propunerilor financiare și condițiilor 
de eligibilitate și capacitate profesională a prestatorilor de servicii juridice 
nr.24472/02.06.2022; 
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
        - avizul comisiei buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat; 
        - prevederile art.1, alin.(2), lit.„b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea 
disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. 
 
         În temeiul art.109, alin.(3), art.129, alin.(14), art.139, alin.(3), lit.„a”, art.196, 
alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art.1. În baza excepției prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea 
disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, se aprobă 
achizițonarea de servicii juridice de asistență și reprezentare a Municipiului Giurgiu, 
oferite de către Cabinet de avocat „Chilat Magdalena Mihaela”, în Dosarul civil 
nr.4024/236/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu, cu un onorariu de 10.000 lei, 
pentru toate fazele procesuale. 
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          Art.2. Plata prevăzută la art.1 se va aloca din prevederile existente în Bugetul 
de venituri și cheltuieli pe anul 2022, capitolul bugetar 700250, art.203030 
         Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Giurgiu în vederea semnării 
Contractului cu Cabinetul de avocat „Chilat Magdalena Mihaela”, în Dosarul civil 
nr.4024/236/2022. 
          Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Economice și Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală, pentru ducerea la 
îndeplinire. 

  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                     Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 20 iunie 2022    
Nr. 193    

Adoptată cu un număr de 16 voturi pentru, din totalul de 16 consilieri prezenţi 


	CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU
	privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în Dosarul civil nr.4024/236/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu
	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

