
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA STEF ANESTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Ştefăneştii de 

Jos precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Ştefăneştii de Jos în 
justiţie 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
Ţinând cont de expunerea de motive a domnului primar Ştefan Ionel Robert, precum si 

de raportul de specialitate al compartimentului de resort, 
Văzând Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
Luând în considerare volumul mare şi complexitatea activităţilor juridice de asistenţă ş i 

de reprezentare în instanţă, respectiv servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei 
Stefanestii de Jos, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna 
Stefanestii de Jos în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi/instituţii de drept public ori 
privat, dacă este necesar, precum si în vederea soluţionării favorabile a litigiilor civile şi/sau 
comerciale, in care comuna Stefanestii de Jos ; 

Ţinând cont de faptul că este vacant postul de consilier juridic din cadrul 
Compartimentului Juridic; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 
de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 
1, alin. 1 şi alin.2 , lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative; 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) lit. d) si (3) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 109 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. I. (1) Se aprobă achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor 
comunei Ştefăneştii de Jos, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna 
Stefanestii de Jos în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi/instituţii de drept public ori 
privat, dacă este necesar, precum si în vederea soluţionării favorabile a litigiilor civile şi/sau 

comerciale, in care comuna Ştefăneştii de Jos este parte. 
(2) Serviciile juridice constau în: asistenţă şi reprezentare în faţa tuturor instanţelor de 

judecată, pregătirea şi elaborarea contestaţiilor şi a susţinerilor necesare, exercitarea tuturor 
căilor de atac, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor. 

Art.2 . (1) Se împuterniceşte primarul comunei Ştefăneştii de Jos, să selecteze un 
avocat/cabinet de avocatură, să negocieze valoarea serviciilor şi să contracteze aceste servicii 
juridice, cu respectarea prevederilor legislaţiei din materia achiziţiilor publice. 

(2) Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi 
suportate din bugetul local de comunei Ştefăneştii de Jos. 

Art.3.- Secretarul general al comunei Ştefăneştii de Jos comunică prezenta hotărâre 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

GHE 

VIZAT, 
SECRET AR GENERA A 

GAFTONCORI 
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PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _la şedinţa extraordinară de îndată din 09.04.2020 
Cu un număr de __ voturi "pentru" din 13 consilieri in funcţie 
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Având în vedere: 

- volumul mare şi complexitatea activităţilor juridice de asistenţă şi de 

reprezentare în instanţă, respectiv servicii juridice pentru apărarea intereselor 

comunei Stefanestii de Jos, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale 

din comuna Stefanestii de Jos în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor 

autorităţi/instituţii de drept public ori privat; 

- pentru soluţionarea favorabilă a litigiilor civile şi/sau comerciale, în care 

comuna Stefanestii de Jos este parte; 

faptul că este vacant postul de consilier juridic din cadrul 

Compartimentului Juridic; 

Prezint spre dezbatere ş1 aprobare proiectul de hotărâre privind 

achiziţionarea unor servicii juridice de specialitate, pentru apărarea intereselor 

comunei Ştefăneştii de Jos precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale 

din comuna Ştefăneştii de Jos, în justiţie. 

VICEPRIMAR, 
ĂMIRCEA 



RAPORT DE SPECIALITATE 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat pe baza următoarelor temeiuri juridice: 

art. 109 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 

Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale: 

„ (I) Reprezentarea în iustitie a unitătilor administrativ- teritoriale se asigură de către primar 
sau de către preşedintele consiliului iudetean. 
(2) Primarul sau preşedintele consiliului iudetean stă fn iudecată fn calitate de reprezentant 

legal al unitătii administrativ- teritoriale. pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime 

ale acesteia. şi nu în nume personal. 
(3) Atribuţia de reprezentare În justiţie poate fi exercitată În numele primarului sau, după 
caz, al preşedintelui consiliului judeţean de către consilierul juridic din aparatul de 
specialitate ori de către un avocat angaiat În condiţiile legii. 

(4) Cheltuielile de iudecată sau. după caz. despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor 

judecătoreşti definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al unităţii administrativ
teritoriale. Cheltuielile de iudecată cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local. " 

prevederile art. I alin. (2) din OUG m . 26/2012, privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative, potrivit căruia: ,, (2) In situaţii temeinic justificate. în care activitătile juridice de 

consultantă. de asistentă şi/sau de reprezentare. necesare autorităţilor şi instituţiilor publice 

prevăzute la alin. (I) . nu se pot asigura de către personalul de specialitate iuridică angaiat fn 

aceste entităţi. pot fi achiziţionate servicii de această natură. în condiţiile legii. numai cu 
aprobarea: 

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

după caz, pentru autorităţile şi institutiile publice ale administratiei publice locale. 

Situaţia care impune achiziţionarea unor astfel de servicii a survenit din faptul că este 
vacant postul de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, drept pentru care, pentru 

corecta reprezentare în justiţie a intereselor unităţii administrativ-teritoriale, se justifică 

externalizarea serviciilor de consultanţă juridică 

Faţă de cele mai sus, prezint spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 

achiziţionarea unor servicii juridice de specialitate, pentru apărarea intereselor comunei 

Ştefăneştii de Jos precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Ştefăneştii 

de Jos în justiţie. 

SECRETAR GENERAL 

GAFTON CorinR....?l~ ... --t ... "-"' 


