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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea unor cheltuieli de asistenţă juridică 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, precum şi avizul Comisiilor pe domenii de specialitate nr.1, 2, 3. 

Având în vedere: 

- art. I, alin. (1) şi (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012, privind unele masuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi intarirea disciplinei financiare şi de modificare şi 

completare a unor acte normative, 

- art.2.2, alin. B din contractile de asistenta juridică,  

- raportul de specialitate nr.  

În temeiul prevederilor art.109, art.129, alin.(1), alin.(2), lit."a", art.139, alin. (3), lit."a" şi 

art.196, alin.(1), lit.(a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art.1 – Se aprobă plata onorariului de succes in cuantum de 5000 lei pentru fiecare dosar, 

respectiv suma totală de 17.850 lei cu T.V.A. din suma totală de 100.000 lei cu TVA aferenta 

serviciilor de avocatură aprobata pentru anul 2020 conform H.C.L. nr.41/24.02.2020, pentru 

următoarele dosare : 

1) Dosarul civil nr.  9285/118/2013 - Decizia  Civila nr. 1235/11.03.2019  a Curtii de Apel 

Bucuresti. 

2) Dosarul civil nr. 9279/118/2013 - Decizia Civila nr.1005/CA a Curtii de Apel 

Constanta. 

3) Dosar civil nr. 5946/118/2016 - Decizia Civila nr.1215/CA/04.12.2017 a Curtii de Apel 

Constanta. 

 Art. 2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj, o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate iar primarul o va duce la îndeplinire.  

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 30.04.2020. 

Nr. 76. 

 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                    FLORIN ZISU                                                       DR.JR.NICULINA PAROŞANU 
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PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea unor cheltuieli de asistenţă juridică 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian-Constantin,  

Având în vedere: 

- art. I, alin. (1) şi (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012, privind unele masuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi intarirea disciplinei financiare şi de modificare şi 

completare a unor acte normative, 

- art.2.2, alin. B din contractile de asistenta juridică,  

În temeiul prevederilor art.109, art.129, alin.(1), alin.(2), lit."a", art.139, alin. (3), lit."a" şi 

art.196, alin.(1), lit.(a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 

 Art.1 – Se aprobă plata onorariului de succes in cuantum de 5000 lei pentru fiecare dosar, 

respectiv suma totală de 17.850 lei cu T.V.A. din suma totală de 100.000 lei cu TVA aferenta 

serviciilor de avocatură aprobata pentru anul 2020 conform H.C.L. nr.41/24.02.2020, pentru 

următoarele dosare : 

4) Dosarul civil nr.  9285/118/2013. 

5) Dosarul civil nr. 9279/118/2013. 

6) Dosar civil nr. 5946/118/2016. 

 

 Art. 2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj, o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate iar primarul o va duce la îndeplinire.  

 

Înregistrat cu nr. 75/27.04.2020  

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

                                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                                    DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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NUMĂR EMITENT: 

    6925 Consilier juridic 

DATA DESTINATAR: 

28.04.2020 Consiliul Local 

 

 

 

 

 

 
 

TITLUL DOCUMENTULUI          REFERAT 

 

CONTINUTUL DOCUMENTULUI : Subsemnata Chirea Lenuta consilier juridic in cadrul 

oficiului juridic,  avand in vedere   prevederile art 1  alin  2,  alin 3 din O.U.G nr. 26/2012 

privind unele masuri   de  reducere a cheltuielilor publice ,     reprezentand servicii de asistenta 

juridica de specialitate   prin avocat ,  pentru ca reprezentarea  institutiei  sa fie asigurata de catre 

personal de specialitate prin avocat la dosarele aflate pe rolul Judecatoriei Constanta,  Tribunal 

Constanta,  Curtea de Apel si  I.C.C.J,   

Conform Ordonantei 26/2012: 

  (2) In situatii temeinic justificate, in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta 

si/sau de reprezentare, necesare autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1), nu 

se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica angajat in aceste entitati, pot fi 

achizitionate servicii de aceasta natura, in conditiile legii, numai cu aprobarea: si 

mandatarea reprezentantilor statului sau unitatilor administrativ –teritoriale. 

 

si vazand contractul de Asistenta Juridica  nr 6/12.02.2016 art 2 punctul 2 lit.b  in care : 

-partile vor conveni in cauzele ce prezinta complexitate ridicata si un interes deosebit  pentru 

autoritatea locala  pentru reducerea riscului si angajamentului bugetar  imediat, si un onorariu 

de succes raportat  la criteriile legale in masura in care este necesar potrivit dispozitiilor legale 

, acesta va fi conditionat de aprobarea /validarea de Consiliul Local „” 

             

  Avand in vedere Sentintele civile in care s-a castigat de Orasul Techirghiol prin avocat, se 

solicita un onorariu de suces  de 5000 lei pentru fiecare dosar ,      

in dosarul civil nr  9285/118/2013*, recurent -  reclamant       Orasul Techirghiol  prin  Primar in 

contradictoriu cu Prefectul Judetului Constanta , Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliara si 

Primarul Comunei Agigea si Comuna Agigea  avand  obiect  obligatia de a face . 

    1) Prin Decizia   Civila nr  1235/11.03.2019  a Curtii de Apel Bucuresti, instanta admite 

Cererea formulata de Prefectul Judetului Constanta,  Stabileste linia de hotar intre UAT 

Techirghiol si U.A.T Comuna Agigea , conform variantei de la punctul 4  din RAPORTUL 

DE EXPERTIZA . 

Rezolutie  Primar: 

........................................................................... 

…………………………………………………………….

............................................................ 

PRIMAR 

SOCEANU IULIAN CONSTANTIN 

 

APROBAT AVIZAT VĂZUT 

   

 

Stadiu rezolvare document: 
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         -  in baza contractului de asistenta juridica nr 08/15.02.2016, se solicita  onorariu de succes   

de 5000 lei conform factura fiscala nr 737/18.03.2020.  Anexez copie contract  asistenta juridica  

nr 8/2016 si Decizia Civila. 

    

2) Dosarul civil nr 9279/118/2013*  recurent Primarul Orasului Eforie si Orasul Eforie in 

contradictoriu cu Primarul Orasului Techirghiol si Orasul Techirghiol si Oficiul de Cadastru si 

Publicitate imobiliara Constanta , Prefectul Judetului , avand obligatia de a face. 

  Prin Decizia   Civila nr  1005/CA   a Curtii de Apel Constanta , instanta respinge recursul 

declarat de U.A.T  EFORIE .impotriva Sentintei Civile nr 622/12.05.2016, instanta stabileste 

intre unitatile administrativ teritoriale  Techirghiol si Eforie  conform Variantei 3 din Raportul de 

Expertiza topografica  refacut respectiv pe aliniamentul 111-140.(copie plan  din Raportul de 

expertiza)in baza contractului de asistenta juridica nr 14/18.02.2016,  onorariu de succes   de 5000 

lei conform  factura fiscala nr 737/18.03.2020,. Anexez copie contract  asistenta juridica  nr 

14/2016 si copie sentinta civila . 

 

3)Dosar civil nr 5946/118/2016,reclamant D.G.A.S.P C Constanta in contradictoriu cu 

Orasul  Techirghiol  si Consiliul Local Techirghiol  avand obiect pretentii in suma de 

811236,14 lei,obligarea la plata dobanzii penalizatoare . 

Prin Decizia Civila  nr 1215/CA /04.12.2017 a Curtii de Apel Constanta au fost respinse  ca 

nefondate Recursurile promovate e reclamanta  Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului  Constanta si recurentii parati Orasul Techirghiol prin Primar . 

  Conform contractului de asistenta juridica nr  72/07.10.2016, dupa solutionarea  definitiva a 

dosarului s-a solicitat  onorariu de succes   de 5000 lei conform  factura fiscala nr 

737/18.03.2020. Anexez copie contract  asistenta juridica  nr 72/2016 si Decizia  civila nr 

1215/CA /14.12.2017. 

 

  Avand in vedere Sentintele civile mai sus mentionate  in care s-a castigat de Orasul Techirghiol  

prin avocat, se solicita de acesta  un onorariu de suces  de 5000 lei pentru fiecare dosar, propun 

spre  aprobe  Consiliului Local  Techirghiol-  plata onorariu de succes din suma aprobata pentru 

anul 2020- prin H.C.L NR 41/24.02.2020-privind aprobare  contractare servicii de avocatura  

pentru anul 2020 ,  respectiv suma totala de 17.850 lei cu (T.V.A. ) 

 

 

 
AVIZAT 

CBIT 

AVIZAT 

SECRETAR /JURIST 

AVIZAT 

ŞEF SERVICIU  

ÎNTOCMIT 

functia... nume … 

  

 

 

Axan   Mioara Jr .Chirea  Lenuta  

    
nr. pag / total pag.                                                                                                                              Cod sursă editare 

       (numele calculatorului / litera partiţiei / arborele de foldere / numele fişierului) 
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REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind  

aprobarea unor cheltuieli de asistență juridică 

 

 

Având în vedere H.C.L. nr.41/24.02.2020 prin care s-a aprobat contractarea unor servicii 

de avocatura pentru anul 2020 in cuantum de 100.000 lei inclusi TVA si vazand prevederile art.2.2, 

alin. b din contractele de asistenta juridică, este necesara aprobarea plata onorariului de succes in 

cuantum de 5000 lei pentru fiecare dosar, respectiv suma totală de 17.850 lei cu T.V.A., pentru 

următoarele dosare : 

     1) Decizia  Civila nr.  1235/2019  privind stabilirea liniei de hotar intre UAT Techirghiol 

si U.A.T Comuna Agigea. 

2) Dosarul civil nr. 9279/118/2013*  recurent Orasul Eforie . 

3) Dosar civil nr. 5946/118/2016, reclamant D.G.A.S.P.C. Constanta, avand ca obiect 

pretentii in suma de 811.236,14 lei, obligarea la plata dobanzii penalizatoare . 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 
 

 

 

 

 

 


