
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 59 
Din 21.10.2021

Privind achiziţionarea unor servicii de consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare în instanţă 
pentru apărarea intereselor Comunei Băiuţ în procesul de stabilire a limitelor teritoriale dintre

Comunele Băiuţ şi Budeşti

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de
21. 10.2021;

întrucât între comunele Băiuţ şi Budeşti există pe rol un proces prin care Comuna Budeşti 
a solicitat modificarea limitelor teritoriale existente;

Avînd în vedere că în cadrul Primăriei comunei Băiuţ nu există angajat personal 
specializat (jurist) care să îndeplinească aceste activităţi;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiatorii proiectului de hoărâre, 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate ca şi raportul de specialitate 
prezentat de dl secretar general Pop Aurelian;

în conformitate cu prevederile art. I alin. 2 lit. b din O.U. nr.26/2012 privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 109 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 alin, 2 lit. a şi c, art. 139 alin. 1 şi ale art. 196, 
alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/12019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă achiziţionarea unor servicii de consultanţă juridică, asistenţă şi 
reprezentare în instanţă pentru apărarea intereselor Comunei Băiuţ în procesul de stabilire a 
limitelor teritoriale dintre Comunele Băiuţ şi Budeşti.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul comunei Băiuţ să selecteze serviciile juridice necesare, 
să negocieze valoarea serviciilor să contracteze aceste servicii juridice şi să semneze orice alte 
documente necesare în legătură cu acest contract.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
Administrativ:

- Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ

- Cetăţenilor prin afişare 
Dosar
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