
R O M Â N I A   
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 28 / 09.04.2020 
privind achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Ștefăneștii de 

Jos precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Ștefăneștii de Jos în 
justiție 

Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov: 

Ținând cont de expunerea de motive a domnului primar Ștefan 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 și complexitatea activităților juridice de asistență și 

de reprezentare în instanță, 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; 

Ținând cont de faptul că este vacant postul de consilier juridic din cadrul 

Compartimentului Juridic; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei 

de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 

1,  alin. 1 și 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 și completările ulterioare; 

În temeiul art. 109 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. (1) Se aprobă achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor 

comunei Ștefăneștii 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 Ștefăneștii 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 Ștefăneștii 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 Ștefăneștii de Jos. 

Art.3.- Secretarul general al comunei Ștefăneștii de Jos comunică prezenta hotărâre 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _13__la ședința extraordinară de îndată din 09.04.2020 

Cu un număr de ___13__ voturi “pentru” din 13 consilieri in funcție 


