
 
CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL                            
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                    

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 55/26.07.2022 
privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță,asistență și/sau reprezentare a Comunei 

Poienarii de Muscel pentru apărări și căi de atac în instanță 
 
 
 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ; 
  Având în vedere  : 

-  referatul de aprobare  nr. 3522/26.07.2022  al Primarului Comunei Poienarii de Muscel prin 
care se propune aprobarea  achiziționării de servicii juridice de consultanță,asistență și/sau reprezentare a 
Comunei Poienarii de Muscel pentru apărări și căi de atac în instanță ; 

-raportul  nr. 3523/26.07.2022  întocmit de secretarul general ; 
- cererea de chemare  în judecată  a UAT Comuna Poienarii de Muscel în dosarul nr. 

2632/205/2022  aflat pe rolul Judecătoriei  Câmpulung ,în contradictoriu cu DISTRIBUȚIE ENERGIE 
OLTENIA SA  având ca obiect acțiune în răspundere delictuală ; 

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ; 
În  baza  dispozițiilor  art. 109 , din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

  În  temeiul art.139  ,alin.1 și art.196 ,alin.1, lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ ;      
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
 
  Art.1 Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță,asistență și/sau reprezentare 
a Comunei Poienarii de Muscel pentru apărări și căi de atac în instanță până la soluționare definitivă a 
litigiului în dosarul  nr. 2632/205/2022  aflat pe rolul Judecătoriei  Câmpulung ,în contradictoriu cu 
DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA  având ca obiect acțiune în răspundere delictuală. 

Art.2 Se împuterniceşte Primarul  Comunei Poienarii de Muscel   să achiziționeze serviciile 
juridice ,în condițiile legii  și să semneze în numele Comunei Poienarii de Muscel contractul de consultanță, 
de asistență și /sau reprezentare  

Art.3 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 
comunicată  primarului , şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate. 
 
 

  Dată astăzi  : 26.07.2022  
 
 
  Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
  Floroiu Laurențiu Bogdan                                                           Secretar general 
                Boboc Remus Eduard 
 Nr.consilieri prezenţi : 12 
 Nr. Voturi  -   pentru  : 12 

- împotrivă : 0 
- abțineri:0 


