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ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect de HOTĂRÂRE Nr. .. . . . . . ..... . 

privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică., pentru 
reprezentarea intereselor Oraşului Brezoi şi autorităţii executive în 

dosarul nr. 1371/1/2021, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 
ordinară astăzi ........ . ... „ . ......... .. , la care participă un număr de ...... consilieri din 
totalul de 15 din câţi este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr. ...... din „ „ . ... , domnul consilier .. „ . .  „ . . . .... a 
fost ales presedinte de sedinta, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.3795/23.06.2021 prezentat de 
domnul Schell Robert-Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate, precum şi raportul de specialitate nr.3796/23.06.2021, 
întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, 
prin care, în scopul asigurării asistenţei juridice şi a reprezentării intereselor 
Orasului Brezoi si autoritătii executive în cauza dosarului nr. 1371/1/2021 aflat 
pe ;olul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, propune aprobarea încheierii unui 
contract de asistenţă juridică; 

În conformitate cu prevederile art.109, alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum 
si cu cele ale art.I, alin.(2), lit.b) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare 
şi completare a unor acte normative, modificată şi completată; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(14), coroborat cu art.196, alin.(1 ), lit.a) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu un nr. de ............... voturi „pentru", 

Adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE: 

Art. I. Se aprobă încheierea unui contract de asistenţă juridică şi de 
reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti competente a intereselor oraşului 
Brezoi şi autorităţii executive, în cauza dosarului nr. 1371/1/2021 aflat pe rolul 
Înaltei Curti de Casatie si Justitie. 

' ' ' ' 

Art. II. Contractul de asistenţă şi reprezentare juridică va fi încheiat prin 
achizitie directă, în condiţiile legii. 

Art. III. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei 
hotărâri vor fi suportate din bugetul local de venituri şi cheltuieli al oraşului 
Brezoi. 

Art. IV. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Primarul oraşului Brezoi, să ducă la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri; 

Art. V. Prezenta hotărâre se va publica în conditiile legii, se va posta pe 
pagina web www.primariabrezoi. ro, va fi afişată la sediul Primariei Brezoi şi va 
fi comunicată, astfel : 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea; 
- Primarului oraşului Brezoi; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe; 
- Compartimentului Relaţii Publice. 

Brezoi, la ................. 2021 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Robert-Adrian Schell 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae� __j_� 
Data 23.06.2021 

Intocmit, 
Berbece Rodica 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL V ALCEA 
ORASUL BREZOI 
Nr.3795/23.06.2021 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica, pentru 
reprezentarea intereselor Oraşului Brezoi şi autorităţii executive în dosarul nr. 1371/112021, 

aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie 

Prin exceptie de la disp. Art. I, alin. (1) din O.U.G. nr.26/2012, alin. (2) al aceluiaşi articol 

prevede faptul că „ În situaţii temeinic justţficate, în care activităţile juridice de consultanţă, de 

asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (I), 

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 Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile 

şi instituţiile publice ale administra/iei publice locale". 

Cum consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, având de executat 

un volum mare de lucrări în această perioadă, nu poate să asigure consilierea şi reprezentarea în 

acest dosar, se impune, pentru ca Orasul Brezoi si autoritatea executiva să fie asistate si reprezentate 

juridic în fata Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie în acest dosar, să se încheie un contract de asistenţă 

juridică cu un avocat. 

Astfel fiind, apreciind că acest proiect de hotarare îndeplineşte condiţiile legale şi de 

oportunitate, propun aprobarea lui în forma prezentată. 

-
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PRIMAR, 

Schell Robert 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL V ALCEA 
ORASUL BREZOI 
Nr. 3796/23.06.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica, pentru 
reprezentarea intereselor Oraşului Brezoi şi autorităţii executive în dosarul nr. 1371/1/2021, 

aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie 

Conform prevederilor art. I alin. (1) din 0.U.G 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 şi completările ulterioare "Autorităţile şi instituţiile publice ale 

administraţiei publice centrale şi locale, indţferent de modul de.finanţare şi subordonare, societăţile 

naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 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 asistenţă şi/sau de reprezentare". 

Însă, alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede faptul că „ În situaţii temeinic justificate, în care 

activităţile 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, în condiţiile legii, 

numai cu aprobarea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale. 

Cum consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, având de executat 

un volum mare de lucrări în această perioadă, nu poate sa asigure consilierea şi reprezentarea în 

acest dosare, se impune, pentru ca Oraşul Brezoi şi autoritatea executivă să fie asistate şi 

reprezentate juridic în fata Înaltei Cm1i de Casaţie si Justiţie în acest dosar, să se încheie un contract 

de asistenţă juridică cu un avocat. 

Pentru semnarea contractului de asistenta juridica trebuie sa fie imputernicit primarul 

oraşului Brezoi, iar plata onorariului de avocat trebuie să fie suportată de la bugetul local. 

Astfel fiind, apreciind că acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale ş1 de 

oportunitate, propunem aprobarea lui în forma prezentată. 
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Sef Serviciu, 
Berbece Rodica 
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