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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

        Priveste: Priveste: aprobarea achizitionarii de servicii juridice pana la 

ocuparea prin concurs a postului de consilier juridic vacant la 

serviciul public de interes local Administratia Domeniului Public 

Alexandria 

 

1. OPORTUNITATE 

         Prin expunerea  de motive nr.  10529/19.04.2017  primarul municipiului 

Alexandria, luand in considerare referatul nr. 1942/19.04.2017 intocmit de 

directorul Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public 

Alexandria, avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind  normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, propune elaborarea unui 

proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pana la 

ocuparea prin concurs a postului de consilier juridic vacant la serviciul public de 

interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. 

2. NECESITATE 

Aprobarea achizitionarii de servicii juridice la nivelul ADP Alexandria este 

motivata de vacantarea postului de consilier juridic din data de 03.04.2017 si de 

complexitatea activitatii juridice de consultanta, de asistenta, de reprezentare in 

instanta, de avizare sau de intocmire a contractelor de achizitie publica, de intocmire 

a unor proiecte de hotarare, de intocmire si avizare a deciziilor emise de conducerea 

institutiei, de asigurare a consilierii juridice tuturor compartimentelor din cadrul 

institutiei. 

3. LEGALITATE 

• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Consiliul Local are initiativă şi hotărăste, în condiţiile legii, în toate 

problemele de interes local. 

        Consideram ca propunerea este legala, necesara si oportuna si se va  intocmi 

proiectul de hotarare pentru aprobarea achizitionarii de servicii juridice pana la 

ocuparea prin concurs a postului de consilier juridic vacant la serviciul public de 

interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, care, impreuna cu 

intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 

municipiului Alexandria. 
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