
 
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 
                                                      HOTARAREA Nr.   4   . 

            Din 26 februarie 2021 
 Privind : aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultantam de asistenta 

si/sau de reprezentare a institutiei primarului comunei Ulmu si a Consiliului Local Ulmu, 
judet Braila 

 
Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data 

de  26 februarie 2021;  
  Avand in vedere referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 

Vazand Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local; 

Potrivit prevederilor art. 1, alin. 2, lit. „b” din OUG nr. 26/2012 privind unele 
masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare  
si completare a unor acte normative si ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
respectiv atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile 
ulterioare  

In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 

In temeiul art. 129, alin. 14, art. 139 alin.  (1) ,  alin. (3) lit. d)  art.  196 alin. (1) lit. a) 
si alin.   (2) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind   Codul administrative modificat si completat 

 
H O T A R A S T E: 

 
 Art. 1 – Se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta 
si/sau de reprezentare a Institutiei Primarului Comunei Ulmu si a Consiliului Local Ulmu, 
atat in litigiile si raporturile juridice viitoare cat si in litigiile aflate in curs de judecata, in 
care sunt parte functionari publici si personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, litigii in urma actiunii efectuate de catre Curtea de Conturi 
Braila precum si litigii in care este parte Consiliul Local Ulmu. 
 Art. 2 – Se mandateaza domnul Banica Vasile in calitate de primar al  comunei 
Ulmu sa semneze contractele avand ca obiect serviciile juridice mentionate la art. 1. 
 Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Primarul comunei Ulmu si compartimentul financiar contabil. 
           Art. 4 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la cunostinta 
publica si comunicata celor interesati. 

 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,      
      POTERASU MIHAITA ADRIAN                              CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                             SECRETAR GENERAL 
                                                                                                   BEJGU DANIEL, 

 
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 26 februarie 2021, cu un numar 

de____voturi „pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 13 consilieri in 
functie si ____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul 
voturilor consilierilor in functie. 


