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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii contractului de consultanță/asistență/reprezentare
juridică în vederea apărării intereselorComunei Liești prin Primar, Primarului
comunei Liești, Primăriei comunei Liești, în fața instanțelor de judecată, în litigiul cu
CONSULT BANCRUPTCY IPURL-in calitate de administrator judiciar al al
debitoarei FILIALA JUDEȚEANĂ GALAȚI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN
ROMANIA
Initiator : Iulian BOȚ , Primarul comunei Liești , judetul Galati;
Nr. şi data depunerii proiectului de hoatarare :
6471/24.07.2020
Consiliul local al comunei Liești, intrunit in sedinta in data de ............09.2020;
Având în vedere referatul de aprobare nr.7990/15.09.2020, al d-lui Iulian BOȚ, primarul
comunei Liești
Ținând seama de:
- raportul nr.7991 din 15.09.2020 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Liești, din care rezultă necesitatea asigurarea reprezentării
juridice specializate, raportat la complexitatea dosarului cauzei ;
- avizul Comisilor de specialitate nr..........; administrarea domeniului public și privat,
comerț și servicii din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza;
In conformitate cu prevederile:
- art.I, alin.2, lit.”b" din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;
- art. 109 și art. 129, alin.(14), lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
în In temeiul art. 139 alin.(l), coroborat cu art. 196, alin.(l) lit. a din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă încheierea contractului de consultanță/ asistență/ reprezentare juridică cu
Cabinet de Avocatura Stanciu Irina Luminița, CUI 23176481, în vederea apărării intereselor
Comunei Liești prin Primar, Primarului comunei Liești, Primăriei comunei Liești, în fața
instanțelor de judecată, în litigiul cu CONSULT BANCRUPTCY IPURL-in calitate de
administrator judiciar al al debitoarei FILIALA JUDEȚEANĂ GALAȚI A ASOCIATIEI
COMUNELOR DIN ROMANIA .
.
Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Liești să semneze pentru și în numele comunei
Liești, contractul de asistență juridică și împuternicire avocațială.

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre se comunică Biroului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul Galaţi şi Prefectului judeţului Galaţi in
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului comunei.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primariei comunei
Liești

Inițiator,
Primar,
Iulian BOȚ
.................................

