
 
HOTĂRÂREA NR.54 

PRIVITOR LA: aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și 
reprezentare juridică a Școlii Gimnaziale, sat Valea Mare, oraș Băbeni în vederea 

promovării în instanță a unei acțiuni având ca obiect obligația de a face 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 28 mai 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 14 consilieri în funcție ; 

 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.42/30 aprilie 2020 
domnul consilier local Antonescu Ion a fost desemnat preşedinte de şedinţă 
pentru luna mai 2020;  

Luând în discuţie proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.7638/21 
mai 2020 al primarului oraşului Băbeni și  raportul de specialitate nr. 7642/21 mai 
2020 al secretarului general al orașului prin care propune aprobarea achiziționării 
serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Școlii Gimnaziale, 
sat Valea Mare, oraș Băbeni, instituție cu personalitate juridică, având calitatea 
de ordonator terțiar de credite al bugetului local,  în vederea promovării în 
instanță a unei acțiuni având ca obiect obligația de a face; 

Văzând și : 
a) adresa nr.554/19 mai 2020, prin care Școala Gimnazială, sat Valea 

Mare, oraș Băbeni solicită achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și 
reprezentare juridică a instituției în vederea promovării în instanță a unei acțiuni 
având ca obiect obligația de a face; 

b) Nota de constatare nr.2311/09 octombrie 2018 a Camerei de Conturi 
Vâlcea prin care a fost stabilită măsura recuperării debitului în cuantum de 2363 
lei și accesorii aferente, debit reprezentând lucrări neefectuate de SC DIGI 
CONSTRUCT SRL; 

c) Notificarea nr.1974/06 decembrie 2019 a Școlii Gimnaziale, sat Valea 
Mare, prin care s-a pus în vedere debitorului ca, în termen de 15 de zile de la 
primire, să achite debitul și accesoriile aferente, instituția de învățământ 
neprimind niciun răspuns; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 7643/21 mai 
2020 întocmit de secretarul general al orașului;  

În  conformitate cu prevederile art. I. alin. (1) și (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, cu 
modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art.129 alin.(2) lit.e) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu  14  voturi pentru, 
adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. – Se aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și 

reprezentare juridică a Școlii Gimnaziale, sat Valea Mare, oraș Băbeni, instituție 
cu personalitate juridică, având calitatea de ordonator terțiar de credite al 
bugetului local,  în vederea promovării în instanță a unei acțiuni având ca obiect 
obligația de a face, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei. 

Art.2. – Se împuternicește directorul Școlii Gimnaziale, sat Valea Mare, oraș 
Băbeni, doamna Cherete Doina – Mihaiela, să efectueze demersurile în vederea 
încheierii și semnării contractului de reprezentare juridică în scopul menționat la 
art.1. 

Art.3. – Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de consultanță, 
asistență și reprezentare juridică  se vor suporta din fonduri alocate instituției de 
învățământ. 

Art.4. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului orașului Băbeni, Biroului contabilitate, impozite și taxe 
locale Școlii Gimnaziale, sat Valea Mare, oraș Băbeni şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet 
www.orasbabeni.ro. 
   
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
        Ion ANTONESCU     Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
            Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 28 mai 2020 
 
 


