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PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobare contractare servicii de avocatură pentru anul 2021 în vederea reprezentării 

intereselor oraşului Techirghiol în faţa instanţelor judecătoreşti 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinara din data de 14.01.2021,  

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

– Soceanu Iulian-Constantin,  

Având în vedere: 

-  prevederile Ordonantei 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, 

- Raportul de specialitate al consilierului juridic, 

Văzând prevederile art.109, art.129, alin.(1), alin.(2), lit."a" şi art.196, alin.(1), lit.(a) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), 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 – (1)Se aprobă contractarea serviciilor de avocatură în vederea reprezentării 

intereselor oraşului Techirghiol în faţa instanţelor judecătoreşti pentru anul 2021 cu o valoare 

totală estimată de 80.000 lei, inclusiv T.V.A. 

(2) Suma menţionată la alin.(1) va fi prevăzută în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al 

oraşului Techirghiol pentru anul 2021.  

Art.2 – Se împuterniceşte Primarul Oraşului Techirghiol,  în calitate de reprezentant legal, 

să negocieze şi să  semneze contractele de asistenţă juridică încheiate de oraşul Techirghiol. 

 Art. 3 – 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 ____ voturi pentru, ___ voturi împotrivă, ___ 

abţineri, din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi ___________. 

Nr. _______ 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

                                                         VIZAT, 

                                                 SECRETAR GENERAL 

                                                 DR.JR.PAROŞANU NICULINA 
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Nr. 86/07.01.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobare contractare servicii de  

avocatură pentru anul 2021 în vederea reprezentării intereselor orașului  

Techirghiol în fața instanțelor judecătorești 

 

 

  

Având în vedere volumul mare şi complexitatea dosarelor de instanţă, respectiv un numar 

de 20 de dosare cu un grad ridicat  de complexitate  aflate pe rolul instantelor judecatoresti pe anul 

2020, cu continuitate si in anul 2020, precum si noile dosare pentru anul 2021, propun în baza 

O.U.G. nr.26/2012 încheierea unor contracte de consultanţă şi reprezentare juridică cu o valoare 

totală estimată de 80.000 lei, inclusiv TVA. 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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NUMĂR EMITENT: 

    110 Consilier juridic 

DATA DESTINATAR: 

07.01.2021 Consiliul  Local  Techirghiol 

 

 

 

 

 

 

 
 

TITLUL DOCUMENTULUI          REFERAT 

 

  CONTINUTUL DOCUMENTULUI : 

Subsemnata Chirea Lenuța 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,   va  rog  sa aprobati  plata  sumei  80.000   lei  cu  T.V.A   reprezentand 

servicii de asistenta juridica de specialitate   prin avocat  in anul 2021,  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 , alte instante  si  I.C.C.J ,  pentru 

continuitate in reprezentare in dosarele  din anul 2020 si  dosarele noi din anul 2021. 

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. 

 Art 3 lit  „b” din legea nr 51/1995 rep, –pentru organizarea si exercitarea profesiei de 

avocat si Statutul  profesiei de avocat  aprobata prin Hotararea nr 64/2011 rep. 

Va solicit aprobarea  de asistenta juridica de specialitate prin avocati, reprezentarea in instanta a 

Consiliului Local Techirghiol  si  Orasul Techirghiol in dosare aflate pe rolul instantelor 

judecatoresti din anul 2020  aflate in diferite faze procesuale si pentru care este necesar 

reprezentarea in continuare  in  apel si  recurs  tot de avocati, cat si pentru dosarele noi din anul 

2021  cu un grad ridicat  de complexitate  de aproximativ   20  de cauze pentru care  este necesar 

asistenta   pentru  parcurgerea  fazelor procesuale   si    reprezentarea in fata instantei . 

Pe rolul instantelor sunt inregistrate  dosare din anii 2018,  2019,2020 si inceputul anului 2021, 

din care avem dosare pe rol  la  colaboratorii nostrii   cu termene si in 2021, avand  obiect  

contestatii la Decizii de impunere -  2019 , 2020, revendicari , anulare act administrativ  si legea 

10/2001. 

Rezolutie  Primar: 

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

…………………………………………………………….

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

PRIMAR – SOCEANU IULIAN CONSTANTIN  

 

APROBAT AVIZAT VĂZUT 
   

 

Stadiu rezolvare document: 
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Colaborez cu avocatii  in cauzele in care instanta solicita inscrisuri situatii juridice, istorice rol. 

Am formulat intampinari,  note scrise,  concluzii  care au fost depuse  la dosarele   de instanta,  de 

asemenea am solicitat  prin referate si adresele  transmise  de catre  instante,   situatii juridice de 

la urbanism,  formulez obiectiuni  la Rapoarte de Expertiza cand este cazul, am depus 

documentatiile solicitate de  instanta  care au stat  la baza emiterii Deciziilor contestate . 

Ma prezint in instanta  la  termenele de judecata . 

         
AVIZAT 

CBIT 

AVIZAT 

SECRETAR   GENERAL 

AVIZAT 

ŞEF         SERVICIU 

ÎNTOCMIT 

functia... nume … 

 Dr.jr Parosanu Niculina 

 

 

Axan Mioara Jr .Chirea  Lenuta 

 

  

 

 

 


