
  

 
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 261 
 din 19 decembrie 2017 

 
privind:  continuarea, în anul 2018, a prestãrii serviciilor de asistenţã, 
consultanţã şi  reprezentare juridicã necesare pentru finalizarea dosarelor 
aflate în curs de soluționare, potrivit  contractelor anterioare şi aprobarea 
achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 
pentru Judeţul Galaţi în anul 2018 

Iniţiator:Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 28579/15.12.2017 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget 
– finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de 
specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională, ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. I alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi implementare a unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.79 alin(1), lit.(c) şi alin.(2) din Legea 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.29 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice;  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă continuarea, în anul 2018, a contractelor existente privind  
prestarea serviciilor de asistenţã, consultanţã şi reprezentare juridicã.  

 
Art.2. Se aprobã achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi 

reprezentare pentru Judeţul Galaţi, în anul 2018, cu respectarea legislației în vigoare. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Intocmit; 
Consilier juridic superior, 
Bejan Simona/13.12.2017                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 


