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HOTĂRÂREA nr. 50/25.02.2016 
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice in vederea reprezentarii Judeţului 

Timiş şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş in fata instantelor de judecata 
 
         Consiliul judeţean Timiş,  
 Având în vedere Raportul nr. 2237/24.02.2016 al Serviciului Juridic si Contencios din 
cadrul Consiliului Judeţean Timiş din care rezulta ca este necesara introducerea pe rolul 
instantelor de judecata a unei actiuni avand ca obiect anularea unor masuri dispuse urmare 
controlului Curtii de Conturi a Romaniei, 
         Ţinând cont de prevederile art. I alin. 2 lit. b din OUG nr. 26/2012 - privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative, si avand in vedere dispozitiile art.16 din OUG nr. 34/2006- 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 44-45 şi de art. 94-98 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Timiş,  
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit.f) şi art. 97 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aproba prezenta  
 

HOTĂRÂRE  
             
Art. 1 – Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă şi reprezentare a 
Judeţului Timiş şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, în litigiul având ca obiect 
anularea masurilor dispuse de catre Curtea de Conturi a Romaniei.   
 
Art. 2 - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş să negocieze şi să încheie 
contractul de reprezentare juridică. 
 
Art. 3  – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Timiş şi pe site-ul 
propriu şi se comunică: 
               - Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş 
               - Direcţiei Administraţie Publică; 
               - Direcţiei Buget - Finanţe; 
 
 
 
 
 

                PREŞEDINTE                                                         Contrasemneaza                          

                                                                              Secretar al Judetului Timis 

                  Titu BOJIN                                                       Ioan Dănuţ ARDELEAN 

 
                                                                                           


