
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIULLOCAL, 

HOT Ă RÂREANr. Ş  
Din_________ 

Privind:aprobarea incheierii unui contract de servicii de reprezentare juridica in proces cu 
SC Romlux Lihtin2 Company SA in dosarul Nr.2005/121/2017; 

• Iniţiator: Hurdubae Catalin Constantin, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
• Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului : 28883/3 1 .05.2017; 
• Consiliul Local al municipiului Tecuci, judetul Galaţi, întrunit în sedinja de urgenta din data de 31 mai 
20 1 7; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 28751/31.05.2017; 
- raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia Generala Economica, înregistrat sub nr. 

28752/31.05.2017; 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.  

referatul nr.28747/27.04.2017 emis de Serviciu Juridic; 
•:• Oferta depusa de avocat Stanciu Irina, inregistrata sub nr.29086/31.05.2017; 
•• art.7 alin.5 din L98/2016 privind achizitiilor publice si art.43 alin.1 ,3 si 4 din Hotararea Nr. 

395/20 1 6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică!acordului-cadru din Legea nr. 98/20 1 6 privind achizi ţiile publice; 

•:• Art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

•• Art. 1 alin.2 lit.b din 0UG26/20 1 2 privind unele m ăsuri de reducere a cheltuielilor publice si 
întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative 

In baza prevederilor: 
•• In baza art.45, alin.1 si art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

IIOT Ă R Ă TE: 

rt.1 Se aprobă  incheierea unui contract de servicii de reprezentare juridica, cu avocat Stanciu Irina, pentru 
apărarea intereselor Consililui Local Tecuci, Primarului Municipiului Tecuci si ale Primăriei Municipiului Tecuci, 
în cauza ce face obiectul dosarului nr.2005/121/2017. 
Art.2 Se aprob ă  valoarea contractului de 45.000 lei, conform ofertei prezentate in anex ă,ce face parte 
integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi, prin grija Secretarului UAT Municipiului 
Tecuci. 

ŢĂ  

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR UAT MUNICIPIUL TECUCI 

Jr. Valerica Fotache 
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NR28747/30.05.2016 

Aprobat, 
Primar 
Catalin Constantin Hurdubae 

Referat de necesitate, 

Referitor la : Incheierea unui contract de servicii de reprezentare juridica 
Document emis de: Serviciul Juridic. 

Prin măsura nr. 13 din Decizia nr.40/20 1 4 a Camerei de Conturi Gala ţi s-a 
dispus reluarea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului Tecuci încheiat cu SC Romlux Lighting Company SA , în condi ţii 
de eficienţă, eficacitate si economicitate. 

Din luna noiembrie 2016 institu ţia noastră  a încercat s ă  ajungă  la o 
înţelegere cu Sc Romlux, în vederea relu ării raportului contractual, dar nu s-a putut 
ajunge la o soluţie convenabilă  pentru ambele p ărţi. 

In data de 1 8.05 .20 1 7 ne-a fost comunicat ă  cererea de chemare în judecat ă  
formulată  de către Sc Romlux , având ca obiect - litigiu achizi ţii publice- dosar 
nr.2005/121/2017. In acest dosar, calitatea de pârât o are - Consiliul Local Tecuci, 
Primarul Municipiului Tecuci, Primaria Municipiului Tecuci, prin primar si dl 
Firike1tain Eduard, fostul primar. Primul termen de judecat ă  în acest dosar este în 
data de 13.06.2017,  când instan ţa va pune în discuţie excep ţia lipsei competen ţei 
teritoriale a Tribunalului Gala ţi. 

Având în vedere complexitatea cauzei, coroborat cu volumul mare de lucru al 
Serviciului Juridic - pe rolul instanţelor existând la momentul de fa ţă  un număr de 
aproximativ de 200 dosare, cât si faptul că  pârâţi în acest dosar sunt Consiliul 
Local Tecuci, Primarul Municipiului Tecuci s,i Prim ăria Tecuci, consider ăm că  
pentru apărarea, în bune condi ţiuni a intereselor autorit ăţilor administra ţiei publice 
locale- Consiliul Local Tecuci, Primarul Municipiului Tecuci si Primăria Tecuci, 
în acest dosar, este necesar ă  achiziţionarea serviciilor de reprezentare si 
consultanţă  juridică, prin încheierea unui contract cu un birou de avocatur ă  
specializat în domeniul achizi ţiilor publice. 



De asemenea, men ţionăm că  în cadrul Serviciului Juridic, la momentul de 
faţă  îi desfă oară  activitatea doar doi consilieri juridici, iar în cadrul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Local Tecuci un singur consilier juridic, norma 
de lucru fiind dep ă ită . 

Fata de cele mentionate va rugam sa analizati si sa dispuneti la incheierea 
unui contract de servicii de reprezentare juridica cu avocat specializat în domeniul 
achiziţiilor publice. 

Serviciul Juridic 
Jr. Iulieta Groza 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR.28751/31 .05.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Privind: aprobarea încheierii unui conlracl de servicii de reprezentare juridic ă  în proces 
cu SC Romlux Lih1inR Companv SA în dosarul Nr.2005/121/201 7 

Urmare Citaţiei emisă  la 18 mai 2017 de către Tribunalul Galaţi, Secţie Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Camera Sala 10, înregistrat ă  la UAT Municipiul Tecuci cu 
nr.27815/25.05.2017, Consiliul Local al Municipiului Tecuci este chemat în aceast ă  
instanţă, în calitate de pârât, în proces cu SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, 
prin director general Martin Cristian şi prin avocat Lupu Mihaela, în calitate de reclamant 
în dosarul pe fond Nr.2005/1 2 1/20 1 7, având ca obiect litigiu privind achizi ţiile publice. 
Ta înfăţişare se va pune în discu ţie excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului 

a1aţi, raportat la art.5 1 alin 4 ind. 1 legea 5 1/2006. 
Potrivit prevederilor art. 1 alin 2 lit.b din 0UG26/20 1 2 privind unele m ăsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative, în situa ţii temeinic justificate, în care activit ăţile juridice 
de consultanţă, de asistenţă  şi/sau de reprezentare necesare autorit ăţilor şi instituţiilor 
publice prevăzute la alin.(1) nu se pot asigura de c ătre personalul de specialitate juridic ă  
angajat în aceste entit ăţi, poti fi achiziţionate servicii de aceast ă  natură, în condiţiile legii, 
numai cu aprobarea consiliilor locale, consiliilor jude ţene sau Consiliului General al 
Municipiului Bucure şti, după  caz, pentru autorit ăţile şi instituţiile publice ale 
administraţiei publice locale. 

Având în vedere complexitatea cauzei si necesitatea reprezent ării Consiliului Local 
al Municipiului Tecuci în instan ţa de judecată  de către un reprezentat legal, este necesar ă  
încheierea unui contract de servicii de reprezentare juridic ă  cu avocat specializat pe dreptul 
civil. 

Au fost primite la sediul UAT Tecuci doua oferte de pret astfel: 
• Oferta nr.29091/31.05.2017 Cabinet Individual de Avocatura ,,Burghiu Luiza 

onorariul solicitat 56.000 lei, cu suplimentarea onorariului , raportat la evolutia 
dosarului; 

• Oferta nr.29086/31.05.2017 C Cabinet Individual de Avocatura ,,Stanciu Irina 
onorariul solicitat 45.000 lei, in incheierea ulterioara a unui act aditional daca va fi 
necesar, raportat la complexitatea cauzei si prejudiciile ce se solicitade catre SC 
Romlux Lighting Company S.A. 
Având în vedere valoarea estimativ ă  a prejudiciului, oferta cabinetului de avocatur ă  

,,Stanciu Irina este real ă  şi obiectivă, fapt pentru care consider ăm că  este necesară  
promovarea unui proiect de hotarâre privind încheierea unui contract de servicii de 
reprezentare juridic ă  cu dna avocat Stanciu Irina, conform ofertei înaintate. 

PRIMAR 
Cătălin Constantin HqJi1 

Ii 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA ECONOMICĂ  

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.28752/31 .05.2017 

Privind : aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridic ă  în 
proces cu SC Romlux Lighting Company SA îu dosarul Nr.2005/121/2017 

Urmare Citaţiei emisă  la 18 mai 2017 de către Tribunalul Galaţi, Secţie 
Contencios Administrativ şi Fiscal, Camera Sala 10, înregistrată  la UAT Municipiul 
Tecuci cu rir.27815125.05.2017, Consiliul Local al Municipiului Tecuci este chemat în 
această  instanţă, în calitate de pârât, în proces cu SC ROMLUX LIGHTING 

- COMPANY SA, prin director general Martin Cristian şi prin avocat Lupu Mihaela, în 
calitate de reclamant în dosarul pe fond Nr.2005112112017, având ca obiect litigiu 
privind achiziţiile publice. La înfăţişare se va pune în discu ţie excepţia necompetenţei 
teritoriale a Tribunalului Gala ţi, raportat la art.5 1 alin 4 ind. 1 legea 5 1/2006. 

Potrivit prevederilor art.1 alin 2 lit.b din 0UG26/2012 privind unele m ăsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare ş i 
completare a unor acte normative, în situa ţii temeinic justificate, în care activit ăţile 
juridice de consultanţă, de asistenţă  şi/sau de reprezentare necesare autorit ăţilor şi 
instituţiilor publice prevăzute la alin.(1) nu se pot asigura de c ătre personalul de 
specialitate juridic ă  angajat în aceste entit ăţi, poti fi achiziţionate servicii de aceast ă  
natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea consiliilor locale, consiliilor jude ţene sau 
Consiliului General al Municipiului Bucure şti, după  caz, pentru autorit ăţile şi instituţiile 
publice ale administra ţiei publice locale. 

Având în vedere complexitatea cauzei si necesitatea reprezent ării Consiliului 
-._ Local al Municipiului Tecuci în instanţa de judecată  de către un reprezentat legal in 

litigiul cu SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, este necesar ă  încheierea unui 
contract de servicii de reprezentare juridic ă  cu avocat specializat pe dreptul civil. 

Având în vedere valoarea estimativ ă  a prejudiciului, oferta cabinetului de 
avocatură  ,,Stanciu Irina este real ă  şi obiectivă, fapt pentru care consider ăm că  este 
necesară  promovarea unui proiect de hot ărâre privind încheierea unui contract de servicii 
de reprezentare juridic ă  cu dna avocat Stanciu Irina, conform ofertei înaintate. 

Potrivit prevederilor art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice 
locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare, nicio cheltuial ă  din fonduri 
publice locale nu poate fi angajat ă, ordonanţată  şi plătită  daca nu este aprobat ă, potrivit 
legii, şi dacă  nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare. Art.20 din acela şi act 
normativ stabile şte că  autorităţile administraţiei publice deliberative au competen ţa de a 
aproba cheltuieli din fonduri publice. 

Potrivit prevederilor Legii 98/20 1 6 privind achizi ţiile publice, serviciile juridice 
se supun prevederilor acestui act normativ. Oferta prezentat ă  de către avocat Stanciu 
Irina se încadrează  în prevederile art.7 alin. 5 din lege, iar atribuirea direct ă  se realizeaz ă  

1 



în conformitate cu prevederile art.43 alin.1,3 si 4 din Hotararea Nr. 395/2016 din 2 
iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizi ţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/20 1 6 privind achizi ţiile publice. 

Având în vedere cele men ţionate, considerăm că  proiectul de hotărâre 
îndep1inete condiţiile de oportunitate si legalitate, fapt pentru care îl supunem spre 
dezbaterea si aprobarea consiliului local în forma prezent ă . 

Director General Economic 
Ec Ţăpoi 11eta 

(I 
	- 



rECUCI 

1 
CABINETINDIVIDUAL deAVOCATSTANCIU1R1NA 	 - 

Galagi sgr. Domneasca ,ir. 2 bl.P 12 sc. iap. 24 —fa: 0236 475 287, e-mail 	ui 
av.irinasfanciugmai1.com 	 . 

Catre, 
Unitatea Administratjv Teritoriaia a municipiului Tecuci 
Str. 1 Decernbriej mun. Tecuci 

In atentia: Dorrunzlui Primar, 

Referinta: dosar nr. 2005/12 1/2007 - Tribunalul Galati 

Subscrisa Cabinet Individual de Avocatura Irina Stanciu cu sediul in 
Galati str. Domneasca nr. 2 bl. P 12 sc. 1 ap. 2A, prin avocat Irina Stanciu , va 
inaintez prezenta 

Oferta de servicii de reprezentarejuriclica si consultantjuruidica 

Pentru incheierea unui contract de asistenta juridica, al carui obiect va fî 
reprezentat de : reciactare, sustinere, semnare, depunere intarnpinare 
reprezentare juridica, concluzii scrise, aparari exceptie necornpetenta teritoriala 
pentru dosarul rzr. 2005/121/207 afîat pe rolul tribunalului Galati sectia CAF, 
avand ca obiect : Iitigiu pentru achiziitile publice , contract nr. 
8534/22.12.2008, cu termen de judecata 13.06.2017, sala 10, cornplet 3f caf-
etapa procesuala fond. 

Oferta prezenta consta in incheierea contractului de asistenta juridical 
pentru onorariul de 45.000 lei, in incheierea ulterioara a unui act aclitional daca 
va fî necesar, raportat la cornplexitatea cauzei si prejudiciile ce se solicita de 
catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA. 

Cu stima, 
Av. Stau 

AVOCAT 
TNC1U 

Scanned by CamScanner 



Cu stima, 

Av. 

Ni  

Unitatea Admjnistrativ Teritoriala a municipiului Tecuci 

Str. 1 Decembrjej mun. Tecuci 

ln atentia: Domnuiui Primar, 

Referjnta : dosar nr. 2005/1 21/2007 - Tribunalul Galati 
. 

Subscrjsa Cabjnet $ndjvjdual de Avocatura Burghiu Luiza 	cu 

sediul in Galati str. Brailei nr. 173 bl. G ap. 30, avand CIF 21387717, va 

inaintez 

Oferta de servicii de reprezentare juridica si consultanta juruidica 

Pentru incheierea unui contract de asistenta juridica, al carui obiect va fi 

reprezentat de : redactare, sustinere, semnare, depunere intampinare 

reprezentare juridica, concluzii scrise, pentru dosarul nr. 2005/1 21/2017 

aflat pe rolul tribunalului Galati sectia CAF, avand ca obiect : litigiu 

pentru achiziitile publice , contract nr. 8534/22.12.2008 incheiat intre 

reclamanta ROMLUX LIGHT$NG COMPANY si parata UAT TECUCI. 

Oferta prezenta consta in incheierea contractului de asistenta 

juridical pentru onorariul de 56.000 lei, cu sumplimentarea onorariului, 

raportat la evolutia dosarului in discutie. 

Scanned by CamScanner 



ROMÂPJIA 
TRIBUNALUL GALAŢ I 
STR. &RĂ lLEl NR. 153 
GALAŢ I 
SECTIE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Ş l FISCAL 
Camera Sala 10 

!..CIP!UL 	cuc:i 

Destinatar: 
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI TECUCI 
TECUCI, 1 DECEMBRIE 1918, nr. 66, 
Cod postal 805300 jude ţul GALAŢ I 

DOSARUL NR. 2005/121/2017 
Materia: Contencios administrativ ş i fiscal 
Stadiul procesual al dosarului: Fond 
Obiectul dosarulu!: lit!giu privind achizi ţ le pub!ice 
Contract nr. 85340/22.12.2008 

C1TA Ţ IE 
emisă  la 18 Mai 2017 

Stimată  doamnă /Stimate domn, 

Sunte ţ i chemat în această  instan ţă , camera Sala 10, Complet c3 caf, în data de 13 lunie 2017, ora 
12:00 în calitate de pârât, în proces cu SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, PRIN DIRECTOR 
GENERAL MARTIN CRISTIAN Ş I PRIN AVOCAT LUPU MIHAELA în calitate de reclamant. 

În caz de neprezentare a p ă rţilor, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lips ă . 
SE VA PUNE ÎN DISCUŢ IE EXCEPŢ IA NECOMPETENŢEI TERITORIALE A TRIBUNALULUI 

GALAŢ I, RAPLA ART.51 ALIN 4 IND.1 DIN LEGEA 5112006 
Prin înmânarea cita ţ iei, sub semn ătură  de primire, personal ori prin reprezentant legal sau conven ţ ional 

ori prin func ţ ionarul sau persoana însarcinat ă  cu primirea coresponden ţei pentru un termen de judecat ă , cel 
citat este prezumat că  are în cuno ştin ţă  ş i termenele de judecată  ulterioare aceluia pentru care cita ţ ia i-a fost 
înmânată . 

PARAFA ŞEFULUI INSTANŢEI 
(ştampila) 


