CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind achizitionarea unor servicii juridice de
consultanta/asistare/reprezentare, pentru anul 2014

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.721/17.01.2014 al Directiei Administratie Publica –
Comunitati Locale ;
Având in vedere:
Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.107/25.07.2013 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Arges ;
Dispozitia Presedintelui C.J. Arges nr.295/21.08.2009 privind
imbunatatirea activitatii juridice in cadrul Consiliului Judetean Arges;
Art.1 alin.2 si 3 din O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si
completare a unor acte normative.
Anexa 2B la OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii;
Adresa nr. 466/14.01.2014 a Regia Autonoma Judeteana de Drumuri
Arges R.A..
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 si K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
Art.1. (1) Se aproba achizitionarea de catre Consiliul Judetean Arges a
unor servicii juridice de consultanta/asistenta/reprezentare in domeniul dreptului
comercial, penal, civil, contencios administrativ, precum si de consultanta in
domeniul dreptului administrativ, in conditiile legii si in limita sumelor
disponibile in bugetul Consiliului Judetean Arges, pentru anul 2014 .
(2) Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Arges sa
semneze contractele de consultanta/asistenta/reprezentare incheiate in conditiile
alin. 1.

Art.2. Se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta /
asistenta /reprezentare in domeniul dreptului comercial, penal, civil, contencios
administrativ, precum si de consultanta in domeniul dreptului administrativ de
catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A., in conditiile legii si in
limita sumelor disponibile in buget, pentru anul 2014.
Art.3. In termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotarari se vor
demara procedurile de achizitie a serviciilor mentionate la art.1 si 2.
Art.4. Directia Economica, Directia Administratie Publica – Comunitati
Locale si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5. Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va
comunica hotararea:
Institutiei Prefectului judetului Arges;
Directiei Economice ;
Directiei Administratie Publica – Comunitati Locale;
Regiei Autonome Judeteane de Drumuri Arges R.A..

PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET
VIORICA RADUCANU

Data astazi __________2014
Nr._____

