
ROM AN 1 A 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

,. 

-proiect-

HOTARAREA nr. 

Privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica, pentru 
reprezentarea intereselor Orasului Brezoi si autoritatii executive in dosarul 
nr.l325/90/2020 

Consiliul Local Brezoi, JudetulValcea, intrunit in sedinta extraordinara 
astazi 09.06.2020, la care participa un nr. de ..... consilieri din totalul de 15 din 
cati este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.34/26.03.2020, domnul consilier Diaconescu 
Ilie a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.2896/04.06.2020 prezentat de 
dornn_ul Schell Robert-=-p_rimarul orasului Brezoi raportul de avizare al 
comisilor de specialitate, precumsi raportul de specialitate nr.2897/04.06.2020 
intocmit-de Serviciul Buget;=-€ontabilitate, F inanc-iar,-Investitii, Venitufi, .::r:axe, 
prin care, in scopul asigurarii asistentei juridice si a reprezentarii in cauza 
dosamlui nr.l325/90/2020, propune aprobarea încheierii unui contract de 
asistenta juridica, pentru reprezentarea intereselor Orasului Brezoi si autoritat ii 
executive in tata instantelor judecatoresti competente. 

In conformitate cu prevederile art.109, alin.(3) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum si cu cele ale arl.l, alin.(2), lit.b) din OUG 
nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea 
disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, 
modificata si completata; 

In temeiul art. l 29, alin.(l4) s i art. l 96, a lin.(l), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un nr. de .... voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea : 
HOTARARE: 

Art.l.:Se aproba incheierea unui contract de asistenta juridica si de 
reprezentare in fata instantelor judecatoresti competente a intereselor orasului 
Brezoi si autoritatii executive, in cauza dosarului nr.1325/90/2020. 

Art.2.:Contractul de asistenta s i reprezentarejuriclica va fi incheiat prin 
achizitie directa. in conditiile legii. 



Art.3.:Chletuielile necesare in vedere aducerii la indeplinire a prezentei 
hotarari vor fi suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului 
Brezoi. 

Art.4.Se imputerniceste primarul orasului Brezoi sa duca la indeplinire 
prevederileprezentei hotarari. 

Art.S.:Prezenta hotarare se va posta pe pagina web www.primariabrezoi. 
ro, va fi afisata la sediul Primariei Brezoi si se va comunica, astfel : 

-InstitutieiPrefectului ; 

Initiator 

-ServiciuluiContabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe; 
-Primaruluiora]uluiBrezoi ; 
-CompartimentuluiRelatiiPublice. 

Brezoi, la 09.06.2020 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar generalu.a.t., 

Sandu N~a~ (/ 
~~,-



ROMÂNIA 
JUDEŢUL V ALCEA 
ORASUL BREZOI 
Nr.2896/04.06.2020 

Referat de aprobare 

,. 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheieri i unui contract de asistenta 
juridica, pentru reprezentarea intereselor si Orasului Brezoi s i autoritatii executive in 
dosarele nr.l 325/90/2020. 

Prin exceptie de la disp. Art. 1, alin.(l) din OUG nr.26/2012, la a lineatul (2) al 
aceluiaşi articol prevede faptul că" În situaţii temeinic justificate, în care activităjile 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi 
instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de 
specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această 
natură, încondiţiile legii, numai cu aprobarea consiliilor locale, consiliilor judeţen 
esau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi 
instituţiile publice ale administraţiei publice locale. 

Cum, pentru dosarul nr.l325/90/2020 sunt necesare efectuarea urgenta a ~nor 
_ acte procedurale, pentru depunerea de documente si de reprezentare si cum 

consilierul juridic din cadrul aparatulu i de specialitate al PrimarulJJj O.J_asylui_Br~zoj 

nu-poate=asigura indeplinirea activitătit speclfice,se i~pu;e, ~-u ca -Orasul Brezoi 
si autoritatea executiva sa fie reprezentate in fata Tribunalului Valcea, in acesta 
cauza, sa se incheie un contract de asistenta juridica cu un avocat. 

Astfel fiind, apreciind ca acest proiect de hotarare indeplineste conditiile legale 
s i de oportunitate, propunem aprobarea lui in forma prezentata. 



ROMÂNIA 
JUDETUL V ALCEA 
ORASUL BREZOI 
Nr.2897 /04.06.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta 
juridica, pentru reprezentarea intereselor si Orasului Brezoi si autoritatii executive in 
dosarul nr.l325/90/2020 

Conform prevederilor art. I alin. (1) din O.U.G nr. 26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice ş i întărirea disciplinei financiare ş i de 
modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările 

ulterioare "Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice central şi 
locale, indiferent de modul de finanjare şi subordonare, societăţile naţionale, 

companiile naţion.ale şi societăţile comerciale cu capital integral s,au majoritar de 
stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu 
de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de· consultanţă, de 
asistenjăşi/sau de reprezentare". 

Însă, alineatul 2 a l aceluiaşi articol prevede faptul că" În situaţii temeinic 
justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţăşilsau de 
reprezentare, necesarea uto_rităţilor şi-instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu 
se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, 
pot fi achiziţionate ·servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea 
consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al 
MunicipiuluiBucureşti, după caz, pentruautorităţileşiinstituţiilepublice ale 
administraţiei publice locale. 

Cum, pentru dosarul nr. 1325/90/2020 este necesara efectuarea urgenta a unor 
acte procedurale, pentru depunerea de documente si de reprezentare si cum 
consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi 
nu poate asigura intreaga activitate privind aceste dosare aflate pe rolul instantelor 
judecatoresti se impune incheierea unui contract de asistenta juridica, pentru 
reprezentarea intereselor si Orasului Brezoi si autoritatii executive in dosarul 
nr.l 325/90/2020. 

Pentru senmarea contractului de asistenta juridica trebuie sa fie imputemicit 
primarul orasului Brezoi, iar plata onorariului de avocat trebuie sa fie suportata de la 
bugetul local. 

Astfel fiind, apreciind ca acest proiect de hotarare indeplineste conditiile legale 
si de oportunitate, propunem aprobarea lui in forma prezentata. 

Sef Serviciu, 

Berbece Rodica 


