
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOTARAREA NR.____ 

DIN 	.2018 
Privind: aprobarea Incheierii unui contract de servicii de asistentà si 

reprezentare juridicä. 
Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, judeul Galati; 
Nr. de Inregistrare §i data depunerii proiectului: 86803/29.10.2018; 

Consiliul local al municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit in §edinja ordinarä In data 
de 31.10.2018; 

Având In vedere expunerea de motive a initiatorului, Inregistratä sub 
nr.86804/29. 10.2018; 

Având in vedere raportul de specialitate Intocmit Serviciul Juridic, Inregistrat sub 
nr.86805/29. 10.2018; 

Având In vedere avizul comisiei de specialitate nr.5; 

Având In vedere: 

- referatul nr.86 142/25.10.2018 Intocmit de cätre Serviciul Juridic, privind necesitatea 
promovärii prezentului project: 

- HCL nr./2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli; 

- Oferta depusã de Avocat Stanciu Irma , Inregistratà sub nr.86254/25.10.2018; 

- Art.29 alin 1 si alin 3 Iit.b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificàrile i 

completàrile ulterioare; 

- art.14 alin 4 si aIm 5 , art.20 alini lit h) i Iit.i) din Legea nr.273/2006 privmnd finaneIe 

publice locale, republicatà cu modificàrile si completàrile ulterioare; 

- art.l din OUG nr.26/2012 privind unele màsuri de reducere a cheltuielilor publice si 
Intàrirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative; 

- art.9 , art.10 ,art.23 alin 1 din legea nr.215/2001 privind administratia publicà Iocalà, 

republicatà cu modificàrile si completàrile ulterioare; 

In baza prevederilor: 
- art.36 alin 9 din Legea nr.215/2001 privind administratia publicä localä, republicata 

cu modificArile si completärile ulterioare; 
- In baza art.45, alin 1 i art. 115 alini, lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia 

publica localä, republicata, cu modificärile §i completärile ulterioare; 

HOTARASTE: 
Art.1 Se aprobA Incheierea contractului de servicii de asistentä si reprezentare juridicä 

cu avocat Stanciu Irma pentru reprezentarea juridicä in litigiile privind achizitiile publice si 
cauzele penale In care UAT Tecuci, Consiliul Local Tecuci si Primarului Municipiului Tecuci 
au calitatea de parte. 



Art.2 . Valoarea contractului este de 3500 lei/dosar/faz ă  de judecată- pentru litigiile 
privind achiziţiile publice şi 3000 lei/dosa/faz ă  de judecată- pentru cauzele penale in care 
UAT Tecuci, Consiliul Local Tecuci i Primarului Municipiului Tecuci au calitatea de parte, 
conform ofertei prezentate in anex ă  ce face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hot ărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului 
Tecuci. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 	 SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. CROL( 
DIN 29.10.2018 

Privind: aprobarea Incheierii unui contract de servicii de asistentã Si 
de reprezentare juridicã. 

Organigrama Aparatului de Specialitate a! Primarului Municipiului 
Tecuci cuprinde 5 posturi de consilier juridic , din care , la aceasta data trei 

posturi sunt vacante. De asemenea este vacanta si functia de Sef Serviciu 

Juridic. Pentru incadrarea posturilor de specialitate juridica S-au organizat 

concursuri, dar motivat de lipsa de atractivitate finaciara, raportat la gradul de 

complexitate si responsabilitatea munch , pentru functiile respective nu s- au 

prezentat candidati. 

In prezent Serviciul juridic gestioneaza un numar de aproximativ 300 ( 

trei sute) de dosare, aflate pe rolul diferitelor instante. Precizam ca, in afara 

de activitatea de reprezentare juridica, cei doi consilieri juridici incadrati pe 

functii la aceasta data executa , conform fiselor posturilor, si activitati de avizare 

juridica a contractelor de achizitii publice sau altor contracte in care UAT 

Municipiul Tecuci este parte , asigura consultanta pentru functionarii publici din 

aparatul de specialitate al primarului, formuleaza puncte de vedere juridice 

referitoare la situatii litigioase sau la modul de aplicare al unor reglementari 

legale, participa ca membri in comisiile de receptie a documentatiilor tehnico-

economice, in comisiile de concurs , la sedintele de analiza a activitatii etc.De 

asemenea, datorita numarului mare de cauze , de multe ori consilierii juridici 

trebuie sa reprezinte interesele institutiei la mai multe instante in aceeasi zi 

.Precizam de asemenea ca flu exista o specializare a celor doi consilieri juridici 

pentru anumite cauze complexe. 

Volumul mare de munca al consilierilor juridici duce la imposibilitatea 

fizica a a acestora de a se apleca cu atentie asupra fiecarei cauze si a asigura o 

reprezentare adecvata a insitutiei in fata instantelor de judecata. 

Caracterul complex al litigiilor privind achizitiile publice ale institutiei 

si cauzele penale in care UAT Tecuci , Cosiliului Local Tecuci si Primarului 



Municipiului Tecuci au calitatea de invinuit/incuipat , precum si imprejurarea 
ca , in lipsa reprezentarii, sau in cazul unei reprezentari mai putin specializate 
s-ar putea produce prejudicii , intarzieri in derularea achizitiilor publice si 
derularea unor investitii (in cazul litigiilor privind achizitiile publice) , sau ar 
putea aduce daune materiale si de imagine institutiei ( in cazul dosarelor penale 
), justifica achizitia de servicii juridice in cele doua domenii. 

Oferta prezentat ă  de către avocat Stanciu Irina este una realist ă  i conformă  
volumului de muncă  ce implică  promovarea c ă ilor de atac in acest dosar, având 
in vedere valoarea total ă  contractului.. 

Având in vedere aceste aspecte consider ăm că  este necesară  promovarea 
unui proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de servicii juridice cu 
avocat Stanciu Irina. 

PRIMAR 
CĂTĂLIN CTIN HURDUBAE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.  
DIN 29.10.2018 

Privind: aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistent ă  si de  
reprezentare juridică .  

OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice i Int ărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, prevede la art.I 
alin 2 In situaţii temeinic justificate, in 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 In aceste entit ăţi, pot fi 
achiziţionate servicii de această  natură, In condiţiile legii, numai cu aprobarea: 

a) ordonatorilor principali de credite pentru autorit ăţile şi instituţiile publice ale 
administraţiei publice centrale; 

b) 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. 

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 angajată , ordonanţată  şi plătită  dacă  nu este aprobată, potrivit legii, 
şi dacă  nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare. 

Art.20 din acelaşi act normativ stabile şte că  autorităţile administraţiei publice 
deliberative au competen ţa de a aproba cheltuielie din fonduri publice. 

Art.9, art.10 i art. 23 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată  1n 2007, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc c ă  autonomia 
publică  locală  a unităţilor administartiv teritoriale este financiar ă  i administrativă, autorităţile 
administraţiei publice locale având competen ţă  exclusivă  In administarea resurselor financiare 
ale unităţii administrativ teritoariale. 

Principiul autonomiei locale se realizeaz ă  la nivelul municipului prin autorităţile 
administraţiei publice locale ş i anume, consiliul local — ca autorit ăţi deliberative şi primar — ca 
autoritate executiv ă . 

Art.29 alin 1 ş  alin 3 lit.b din Legea nr.98/2016 privind achizi ţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, stipuleaz ă  că: nu fac obiectul prezentei legi 
achiziţionarea serviciilor juridice de reprezentare In instan ţă . 

Având in vedere cele men ţionate, proiectul de hot ărăre indepline şte condi ţiile de 
legalitate i oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea consiliului 
local in forma prezentată . 

Serviciu Juridic 


