
 

                                                                                
  Avizat pentru legalitate 

secretar  
PROIECT DE  HOTĂRÂRE nr. 434/13 din 15.01.2021 

privind încheierea unor contracte de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică , pentru anul 
2021 

           Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, modificat şi 
completat ulterior; 
                 Având în vedere  Referatul de aprobare prezentat de domnul Daneluș Costea, Primar al  
orașului Slănic, nr. _____ din  ___ ian 2021  şi Raportul  Serviciului financiar contabil , nr. ______    
din ___.01.2021, cu privire la necesitatea şi oportunitatea unor contracte de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare juridică pentru anul 2021 
              Având în vedere prevederile : 

- 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; 

În temeiul art  129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin.(14),  art. 139, alin.(1)  şi ale art. 196 
alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;    

                                                  H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. - Se aprobă încheierea unor contracte  de servicii de consultanţă , asistenţă şi 
reprezentare juridică a UAT Oraş Slănic, a Consiliului Local al oraşului Slănic, precum şi ale 
instituţiei Primarului oraşului Slănic, în litigiile generate de controale ale Curţii de Conturi,  precum 
şi pentru dosarele civile şi de contencios administrativ.  
            Art. 2. -  Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al oraşului 
Slănic , în limita sumei de 50.000 lei , pentru anul 2021. 
            Art. 3. -  Se mandatează primarul oraşului Slănic să desfăsoare procedurile necesare în 
vederea achiziţionării de servicii de consultanţă , asistenţă şi reprezentare juridică şi să semneze 
contractul de asistenţă juridică 
            Art. 4. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general al 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  Aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Slănic.     

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
FLORINEL CHIPEȘIU 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                    SECRETAR general al oraşului , 

                                                                                                                             Cojocaru Isabela Cerasella                                                                           
Slănic, 28 ianuarie 2021 
Nr. _____                     

Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  __ voturi  „pentru”,__ „împotrivă” şi __ „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: __, cvorum necesar:___ (majoritate simplă) 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Daneluș Costea 
 
 



 

 

 

                                                                                                            Nr. 435/14  din 15.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

 

1. TITLUL ACTULUI ADMINISTRATIV : Proiect de hotărâre privind  privind încheierea unor contracte de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică , pentru anul 2021 

2. MOTIVUL EMITERII ACTULUI ADMINISTRATIV : 
 

 

         Având în vedere faptul că în anul 2020, au fost pe rolul instanţelor de judecată, la diferite complete 
şi în diverse stadii procesorale , un numar de aproximativ 100 dosare, iar pentru achiziţionarea   
serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă si/sau reprezentare , în lipsa personalului de specialitate 
juridică , angajat în acest scopt, la instituţia noastră,  este necesară aprobarea consiliului local, 
propun consiliului local proiectul de hotarâre privind încheierea unor contracte de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare juridică , pentru anul 2021, în limita sumei de 50.000 lei .  

          Nereprezentarea în faţa instanţelor de judecată de către personal calificat, în speţă avocaţi cu 
experienţă, ar putea creea prejudicii instituţiei noastre, mult mai mari decât suma ce va fi cheltuită, 
pentru reprezentare şi consultanţă. 

Faţă de cele de mai sus, am  iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, prin care se propune  

aprobarea încheierea unor contracte de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică , pentru anul 

2021, în limita sumei de 50.000 lei . 

 

PRIMAR, 

DANELUȘ COSTEA 

 
 
 
 
 



Nr. 436/15  din 15.01.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind incheierea unor contracte de consultanta, asistenta si 
reprezentare juridica, pentru anul 2021 

Având în vedere dispozitiile art. 109 alin. (1), (2) si (3) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:  
(1) Reprezentarea în justitie a unitatilor administrativ-teritoriale se asigura de catre primar sau de 
catre presedintele consiliului judetean. 
 
   (2) Primarul sau presedintele consiliului judetean sta în judecata în calitate de reprezentant legal al 
unitatii administrativ-teritoriale, pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale acesteia, si nu în 
nume personal. 
 
   (3) Atributia de reprezentare în justitie poate fi exercitata în numele primarului sau, dupa caz, al 
presedintelui consiliului judetean de catre consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de catre un 
avocat angajat în conditiile legii. 
Avand in vedere dispozitiile Art. I 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 

„(2) 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: 

    a) ................. 
    b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului 

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

Mentionand ca in prezent , pe rolul Instantelor de Judecata se afla un numar de aproximativ 
100 dosare. 

In anul 2020 a fost încheiat un singur contract de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare și 
a fost plătită suma de 36000 lei. 

Cheltuielile privind aceste servicii se vor suporta din bugetul local al orasului Slanic, in limita 
sumei de 50.000lei, pentru anul 2021. 

Fata de cele prezentate, propun spre aprobarea Consiliului Local a unei hotarari privind 
incheierea unor contracte de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a unitatii 
administrativ teritoriale Oras Slanic, a Consiliului Local al orasului Slanic, precum si ale institutiei 
Primarului orasului Slanic, in litigiile generate de controale ale Curtii de Conturi, precum si pentru 
dosarele civile si de contencios administrativ. 

                                                  Intocmit, 

Cojocaru Cerasela              vizat CFP Marin Rodica 

 


