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HOTARARE  Nr.18/09.04.2020                       
              Privind reaprobarea cheltuirii  unei sume de bani din bugetul local pentru incheiere 
contract de asistenta juridica  cu GRIGORE GABRIELA -CABINET DE AVOCAT avand ca 
obiect reprezentarea UAT Valcelele,Consiliul Local Valcelele in dosarul 578/278/2020 la 
Judecatoria Rm Sarat in process cu Surdu Paraschiv.

           CONSILIUL LOCAL Valcelele, JUDETUL BUZAU,

           AVAND IN VEDERE:
           -     Proiectul de hotarare nr. 18/09.04.2020                

- Referat  prezentat de catre Primarul comunei Valcelele 
inregistrata la nr.1050 din 09.04.2020;

- Aviz al  comisiei de specialitate a Consiliului Local, inregistrat la 
Nr.1052../09.04.2020.;

- Raportul inregistrat la nr.1051/09.04.2020;

In temeiul art.133 alin 1 ,art.139 alin.1 si ale art.196 alin 1 lit.a din OUG.nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ 

                                                    H O T A R A S T E:

             Art.1. Reaprobarea cheltuirii sumei de   2000  lei din bugetul local capitolul 51.02-
autoritati executive,subcapitol 20.01.30-alte cheluieli cu bunuri si servicii pentru incheierea
unui  contract  de asistenta juridica cu GRIGORE GABRIELA -CABINET DE AVOCAT
avand  ca  obiect  reprezentarea  UAT  Valcelele,Consiliul  Local  Valcelele  in  dosarul
578/278/2020 la Judecatoria Rm Sarat in process cu Surdu Paraschiv
             Art.2. Primarul comunei  va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
             Art.3. Secretarul delegate al  comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
                                                 
                                                                                                 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    CONTRASEMNEAZA,
           Consilier local,                                                                            Secretar delegat
            LUPU ADRIAN

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al  Comunei Valcelele în şedinţa din data de
09.04.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu un număr de     8     voturi pentru,     0    abţineri şi      0     voturi împotrivă, din numărul
total de    8     consilieri în funcţie şi    8     consilieri prezenţi la şedinţă.
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