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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţionării serviciului de consultanţă, asistenţă 

şi reprezentare juridică în dosarul nr. 276/222/2022 sau orice dosar 

care derivă din dosarul menţionat, înregistrat pe rolul Judecătoriei 

Dorohoi, judeţul Botoşani 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 

 întrunit în şedinţă rdinară în data de 25 Februarie 2022 

 

Având în vedere: 
 art. 121, alin. 1 din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

 art. 7, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani nr. 306/31.01.2022; 

 raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani nr. 307/31.01.2022; 

 art. I, 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 
şi completările ulterioare; 

 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 art. 84, art. 85, alin. 3, art. 94 – 96 din Codul de procedură civilă; 
 art. 3, art. 84, alin. 1, art. 129, alin. 1, alin. 14, art. 109, art. 196, 

alin. 1, lit. a, art. 199, alin. 1 şi alin. 2 din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

hotărăşte: 
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Art. 1   Aprobă achiziţionărea serviciului de consultanţă, asistenţă şi 

reprezentare juridică în dosarul nr. 276/222/2022 sau orice dosar care derivă din 

dosarul menţionat, înregistrat pe rolul Judecătoriei Dorohoi, județul Botoșani. 

 

Art. 2  Se împuterniceşte domnul MURĂREANU Ştefan – Ciprian – 

Secretar General al Comunei să desfăşoare procedurile necesare în vederea 

achiziţionării serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică şi să 

semneze în numele şi pentru U.A.T. Comuna Lozna contractul/contractele de 

consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică. 

 

Art. 3  Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a 

prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Lozna, judeţul Botoşani, aferent anului 2022. 

 

Art. 4  Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa de contencios 

administrativ, conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 5  Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

 Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani; 

 Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna; 

 Compartimentului financiar – contabil din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani. 
 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

DUMITRAȘ Laurenţiu MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  

 
Viză control financiar preventiv, 

 Consilier superior, 
 LAZĂR Verginia 

Lozna 
Nr. 6 din 25 Februarie 2022 

mailto:primaria_lozna@yahoo.com

