
 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea achiziționării serviciilor de  reprezentare juridică care să asigure apărarea 
intereselor Administrației Comerciale Sector 6 

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare 
a Administrației Comerciale Sector 6 nr. 5444/14.04.2022 și Raportul de specialitate al 
Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ nr. 663/15.04.2022, din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 5;  
În conformitate cu prevederile: 
- art. 1 alin. (2) lit. b) din O.U.G. 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 și completările ulterioare;   

- art. 20 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare;  

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;        

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă achiziționarea, conform legii, a serviciilor de reprezentare juridică care 
să asigure apărarea intereselor Administrației Comerciale Sector 6. 

Art. 2. Se împuternicește Administrația Comercială Sector 6 să deruleze procedurile 
legale de achiziție a serviciilor de reprezentare juridică, precum și să semneze contractele de 
servicii încheiate ca urmare a finalizării acestor proceduri.   

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Comercială Sector 6 vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Lucian Dubălaru                                                                din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                         Secretarul  general al Sectorului 6,   
  
                                                                                                        Demirel Spiridon                                             
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