ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREANR. o5
DIN 15.O .2017
Privind: aprobarea încheierii unui contract de scrvicii de reprezentare juridic ă.

_

Iniţiator: Catalin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipii1ui Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:
3
(_
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
29.09.2017;

6b-0

Având în vedere:
- Referatul nr. 54847/28.09.2017 al Directiei Generale Economice;
- Expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr.54848/28.09.2017;
- Informarea Secretarului UAT Municipiul Tecuci inregistrata sub nr. 54567/27.09.2017
- Raportul de specialitate întocmit Serviciul Juridic,Contencios , Calitate, Arhiva,
înregistrat sub nr.54849/28.09.2017;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr._________
- Oferta depusă de Cabinet Individual de Avocat ,,Stanciu Irina, înregistrat ă sub
nr.55096/29.09.2017;
- Decizia Camereî de Conturi Gala ţi nr.40/25.1 1.2014 , Decizia 108/2014 si Decizia
nr.24/17.08.2015 a Camerei de Conturi Gala ţi;
- Hotărârea Plenului Curţii de Conturi a României nr.130/2010 privind aprobarea
regulamentului de organizare si func ţionare a Curţii de Conturi a României;
- Art.16, coroborat cu art.57 alin 2 i art.56 din OUG nr.34/2006 cu modific ările si
completările ulterioare;

In baza prevederilor:
- art.14 alin 4

si

alin 5 , art.20 alinl lit h) si lit.i) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, republicat ă cu modificările si completările ulterioare;
- art.I alin. (2) din OUG 26/2012 , privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice
si intarirea 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 administra ţia publică locală,
republicată cu modificările si completările ulterioare;
- art.36 alin din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică locală, republicată cu
modificările si completările ulterioare;
- In baza art.45, alin 1 şi art. 11 5 alinl, lit.b) din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1 Se aprobă încheierea contractului de servicii de reprezentare juridic ă - cod CPV
791 12000-2, cu Cabinet Individual de Avocat ,,Stanciu Irina .
Art.2. Se aprob ă valoarea contractului de 3000 lei/dosar, conform ofertei prezentate
în anexa ce face parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului
Tecuci.
Art.4. Prezen
ă
va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija Secretarului UAT
Municipiul Tecuc)
\

PREŞE NSIA
r,7,,y

SECRETAR
Jr. Fotache,a

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE NR.54 848
DIN 28.092017
Privind: aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridic ă.

.

In urma misiunii de audit efectuat ă de către Camera de Conturi Gala ţi în perioada
18.04-09.06.2017, privind modul de indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia
108/10.01.2014, Decizia 40/26.05.2014 si Decizia nr.24/17.08.2015, auditorii externi au
constatat că sunt masuri / recomandari care au fost duse Ia indeplinire / implementate partial si
masuri care nu au fost duse la indeplinire / implementate.
Unele masuri dispuse prin deciziile amerei de Conturi Galati au fost atacate in
instanta iar pentru alte masuri UAT Municipiul Tecuci a actionat sau urmeaza sa actioneze in
instanta persoanele vinovate pentru recuperarea prejudiciilor create.
Avand in vedere incadrarea cu personal de specialitate juridica doar in procent de 50%
fata de prevederile Organigramei si Statului de functii al Aparatului de specialitate al
primarului , volumul mare de munca al consilierilor juridici si aspectele prezentate de
Secretarul UAT Municipiul Tecuci in Informarea inregistrata sub rir. 54567/27.09.2017
privind stadiul dosarelor aflate in curs de judecata ce vizeaza masurile dispuse de Camera de
Conturi Galati, niotivat de coinplexitatea cauzelor si volumul niare al sumelor de

recuperat pentru UAT Municipiul Tecuci in respectivele dosare, coroborat cu
imposibilitatea fizica a personalului de specialitate juridica angajat aI UAT Tecuci de a
se apleca cu atentie asupra fiecarei cauze si a asigura o reprezentare adecvata a insitutiei
in fata instantelor de judecata, in baza art.I alin. (2) din OUG 26/2012 , propunem
achizitionarea de servicii de reprezentare juridica , punctual, in dosarele privind
masurile dispuse de Camera de Conturi Galati.
Oferta prezentat ă de către Cabinet Individual de Avocat ,,Stanciu Irina, este una realist ă
i conformă volumului de muncă si complexitatii acestor ac ţiuni.
Având în vedere aceste aspecte consider ăm că este necesar ă promovarea unui proiect
de hotărâre privind încheierea unui contract de servicii juridice cu Cabinet Individual de
Avocat ,,Stanciu Irina, pentru reprezentare in dosarele avand ca obiect masurile dispuse prin
deciziile Camerei de Conturi Galati.

PRIMAR
Catalin Co

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUICIPIUL TECUCI
SERVICIUL JURIDIC , CONTENCIOS ,CALITATE, ARHIVA

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. 54849/28.09.2017
Potrivit prevederilor Regulamentului de organizare si funcţionare a Curţii de
Conturi a României aprobat prin Hotărârea nr.130/2010, deciziile acestei institu ţii, emise în urma
misiunilor de audit sunt executorii pentru entitatea auditat ă.
In prezent Serviciul Juridic, Contencios , Calitate, Arhiva este incadrat cu personal de
specialitate juridic in proportie de 50 % fata de prevederile din Organigrama aparatului de
specialitate aI primarului ( sunt incadrate doua functii de consilier juridic , fiind neincadrate
functia de sef serviciu juridic si o functie de consilier juridic) . De asemenea va informam ca in
prezent seerviciul juridic gestioneaza un numar de aproximativ 200 ( doua sute) de dosare
aflate pe rolul diferitelor instante, la care se vor adauga , in perioada imediat urmatoare cele
aproximativ 100 de cauze in care institutia este reprezentata de doamna Jr. Fotache Valerica
promovata in functia de secretar UAT Municipiul Tecuci. Precizam ca, in afara de activitatile
de reprezentare, cei doi consilieri juridici executa , conform fiselor posturilor, 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.
Potrivit prevederilor art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale,
republicată cu modificările si completările ulterioare, nicio cheltuial ă din fonduri publice locale
nu poate fi angajat ă, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobat ă, potrivit legii, şi dacă nu are
prevederi bugetare şi surse de finanţare.
act normativ stabi1ete c ă autorităţile administraţiei publice
Art.20 din ace1ai
deliberative au competenţa de a aproba cheltuielie din fonduri publice.
Art.9, art. 10 si art. 23 alin 1 din Legea nr.2 1 5/200 1 privind administra ţia publică locală,
republicată , cu modificările si completările ulterioare, stabilesc c ă autonomia public ă locală a
unităţilor administartiv teritoriale este financiar ă si administrativă, autorităţile administraţiei
publice locale având competen ţă exclusivă în administarea resurselor financiare ale unit ăţii
administrativ teritoariale.
Principiul autonomiei locale se realizeaz ă la nivelul municipului prin autorit ăţile
administraţiei publice locale si anume, consiliul local - ca autorit ăţi deliberative si primar - ca
autoritate executiv ă.
Potrivit prevederilor Legea 96/2016 privind achizi ţiile publice, serviciile juridice se
supun prevederilor acestui act normativ. Oferta prezentat ă de către CIA Stanciu Irina se
încadrează în prevederile Legea 96/20 1 6 si poate fi încheiat prin atribuire dîrect ă.

\..

Avand in vedere considerentele expuse rnai sus ( privind volumul mare de munca al
consilierilor juridici) si aspectele prezentate de Secretarul UAT Municipiul Tecuci in
Informarea inregistrata sub nr. 54567/27.09.20 1 7 privind stadiul dosarelor aflate in curs de
judecata ce vizeaza masurile dispuse de Camera de Conturi Galati, motivat de complexitatea
cauzelor si volumul mare aI sumelor de recuperat pentru UAT Municipiul Tecuci in
respectivele dosare, coroborat cu imposibilitatea fizica a personalului de specialitate
juridica angajat al UAT Tecuci de a se apleca cu atentie asupra fiecarei cauze si a asigura o
reprezentare adecvata a insitutiei in fata instantelor de judecata, in baza art.I alin. (2) din
OUG 26/2012 , se impune acbizitionarea de servicii de reprezentare juridica, punctual, in
dosarele privind masurile dispuse de Camera de Conturi Galati.
De asmenea, pentru a cunoaste permanent stadiul dosarelor propunem ca, in cazul in
care solicitarea noastra va fi aprobata de Consiliul Local Tecuci, sa se insereze in contractele de
achizitii de servicii de reprezentare juridica clauze prin care avocatul angajat sa fie obligat ca,
dupa fiecare termen de judecata sa prezinte Serviciului Juridic/ UAT Tecuci o informare scrisa,
detaliata privind activitatile desfasurate, documentele redactate/depuse/primite/masurile dispuse
de instanta si alte aspecte de interes rezultate din desfasurarea proceselor.
Având în vedere cele menţionate, proiectul de hotărâre îndep1inete condi ţiile de
legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea si aprobarea consiliului local în forma
prezentată.

Consilier juridic
Iulieta GROZA

Co

MUNICIPIUL TECUCI
PRMRE
AnuC4.iE INDIVIDUAL de A VOCAT— STANCIUIRJNA

Ziva .2.una

nr. 2 bl.P 12 sc. 1 ap. 2A —fax: 0236 475 287, e-mail:
av.irinastanciu@gmail.com

Catre,
Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Tecuci
Str. 1 Decembrie, mun. Tecuci
Spre stiinta: Consiliului Local al Municipiului Tecuci

Referinta: Oferta prestari servieii

Subscrisa Cabinet Individual de Avocatura Stanciu Irina 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 reprezentare juridica si consultanta juridica
Pentru incheierea unui protocol de colaborare / contract de asistenta
juridica , al carui obiect va fi reprezentat de : redactare, sustinere, semnare,
depunere contestatie/actiune, reprezentare juridica - pentru masurile dispuse
prin Deciziile Curtii de Conturi a Romaniei, acolo unde se impune eontestarea
masurilor aplieate, precum si orice alt litigiu in care U.A.T. a municipiul
Tecuci poate avea ealitatea de reclamant/parat/chemat in
garantie/contestator/intimat.
Oferta prezenta eonsta in incheierea contractului de asistenta juridica
pentru onorariu de 3.000 lei / dosar - masura contestata/actiune introdusa etapa procesuala - fond, in privinta actiunilor decurgand din Deciziile Curtii de
Conturi a Romaniei.
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ROMANIA
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MUNICIPIUL TECUCI

.J

PRIMAR

805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,

e-mail: registraturamunicipiu1tecuci.ro
WEB: www.municipiultecuci.ro
Telefon CENTRALA: 0372364111; FAX:0236-816057

Nr.54567/27.09. 2017

INFORMARE
Spre tiinţă : Direcţia Generală Economică
Document emis de c ătre: Secretarul Municipiului Tecuci;
Referitor la: stadiul dosarelor aflate în curs de judecat ă ce vizează măsurile
dispuse de c ătre Camera de conturi Galaţi.
1.DECIZIA NR.4112013 - măsura privind prejudiciul constituit din suma de
1.540.000 lei ce au fost repartizat prin HG nr.25512012 pentru plata arieratelor, dar care a
fost folosită pentru efectuarea altor pl ăţi.
Pentru aceast ă măsură s-a aprobat prin HCL nr.92127.04.2017 pentru încheierea
unui contract de reprezentare juridic ă cu avocat Stanciu Irina.
2. DECIZIA NR.108/2014 - măsura 7,9 si 10.
- Pentru m ăsura 7 - recuperarea prejudiciului rezultat din plata nelegal ă a
spectacolului de Revelion 2012-2013 a fost ac ţionat în instanţă prestatorul- dosar nr.
8437/315/2015* pe rolul Judec ătoriei Târgovite cu termen de judecat ă la data de
10. 11.2017. Precizăm, că în cadrul acestui dosar s-a ivit conflictul negativ de competen ţă
care abia în luna iulia 2017 a fost solu ţionat de c ătre Inalta Curte de Casa ţie si Justiţie.
- tot la măsura nr.7 din decizia nr.108/2014 este prev ăzută recuperarea
prejudiciului constând în contravaloarea serviciilor de transport la Sfânta Prascheva în
anul 2013. Pentru punerea în aplicare a acestei m ăsuri s-a acţionat în instanţă prestatorul
- dosar nr. 4933/324/2015, în care instan ţa de fond - Tribunalul Galaţi a admis cererea de
chemare în judecat ă formulată de către UAT Municipiul Tecuci dar Curtea de Apel
Galaţi în recurs a casat sentin ţa tribunalului si în rejudecare a respins cererea subscrisei.
- pentru m ăsura nr.9 - recuperarea prejudiciului constând în pl ăţile efectuate c ătre
AS Sporting, s-a acţionat în instanţă clubul sportiv, dosar 4962/324/201 5 unde instanţele
de judecată, atât pe fond cât si în căile de atac au respins ac ţiunea ca nefondat ă, dei în
apel , unul dintre judec ătorii din completul de judecată a formulat opinie separat ă,
considerând că AS Sporting trebuie s ă restituie banii primi ţi de la bugetul local.
Pentru măsura nr.7 si nr.9 din Decizia nr.108/2014 a fost ac ţionat în judecat ă
ordonatorul principal de credite de la acea dat ă —dosar nr. 1 83 9/1 2 1 /20 1 6 * , unde instan ţa
de fond s-a pronunţat prin sentinţa civilă nr. 461/02.05.2017. In luna septembrie 2017 am
solicitat Tribunalului Galaţi un exemplar al sentin ţei mai sus menţionată, dar ni s-a
răspuns că încă nu este motivată, fapt pentru care vom uzita toate c ăile de atac în
momentul în care ni se va comunica sentin ţa civilă nr.461/2017.
Soluţia pe scurt pronunţată pe fond: Admite exceptiaprematuritatii in ceea ce
priveste sumele achitate de catre reclamanta Asociatiei Global Music Art. Respinge
pretentiile solicitate de la paratpentru sumele achitate catre Asociatia Global Music
Art cajiindprematurforniulate. Respiiige restulpretentiilor cajiind nefondate. Cu

drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul
Galati. Pron untata azi, 02. 05.201 7, solutia urmand aji pusa la dispozitia partilorprin
mjlocirea grefei instantei. Document.• Hotarâre 4611201 7 02. 05.201 7
- pentru măsura 10 - prejudiciul - Campus scolar —este încheiat contract de
reprezentare juridic ă cu avocat Cărare Simona- dosar nr. 6461/121/2014**, unde instanţa
la termenul din data de 03 .07.20 1 7 a dispus suspendarea judec ăţii : Suspend ă judecarea
cauzei în baza dispozi ţiilor art. 242 alin. 1 NCPC. Cu recurs pe toat ă durata
suspend ării. Document: Incheiere - Suspendare 03.07.2017.
3. DECIZIA 40/2014
- pentru recuperarea sumelor achitate cu titlul de amenzi aplicate de c ătre
Inspectoratul de Stat în Construc ţii - 7500 lei , s-a acţionat în instanţă ordonatorul
principal de credite - dosar nr. 1 145/324/2017, care a avut primul termen de judecat ă la
28.09.2017.
- pentru recuperarea sumelor achitate cu titlul de amenzi aplicate de c ătre
ANRMAP - 25.000 lei au fost acţionaţi în instanţă ordonatorul principal de credite si
directorul general economic care a aplicat viza CFP- dosar nr.730/324/2017- cu termen
dejudecată în data de 10.10.2017.
- pentru recuperarea prejudiciului - constând din pl ăţi nelegale efectuate pentru
achizionarea unor bunuri a c ăror achiziţie era interzis ă prin lege- tablouri, automate de
cafea, perdele- de 114873,66 lei, - dosar 1 143/324/2017, cu termen de judecat ă la data de
05.10.2017.
- pentru recuperarea sumelor achitate cu titlul de amenzi aplicate de c ătre
ANRMAP - 3 1.000 lei au fost acţionaţi în instanţă ordonatorul principal de credite si
directorul general economic care a aplicat viza CFP- dosar nr.1 144/324/2017- cu termen
dejudecată în data de 05.10.2017.
- pentru recuperarea prejudiciului privind contractul cu ROMLUX, s-a încheiat
contract de reprezentare cu avocat Frîncu Dan - dosar nr.3 83 80/3/20 1 5 cu termen de
judecată - 25.10.2017. In acest dosar s-a dispus de c ătre instanţă efectuarea unei
expertize tehnice. Prin încheiere de sedintâ s-a stability onorariu expert în cuantum de
60.000 lei, ce trebuie achitat ea1onat de c ătre ambele p ărţi din proces, fiec ăreia
revenindu-i de achitat suma de 30.000 lei.
4. DECIZIA nr.24/2015- s-a contestat în instan ţă măsurile dispuse prin aceast ă
decizie dosar nr. 1014/121/2016, unde Tribunalul Galaţi a respins ca nefondat ă prin
sentinţa civilă nr. 365/08.05.2017, care în luna septembrie 2017 când am solicitat un
exemplar, ni s-a comunicat c ă nu este încă motivată, urmând s ă uzităm toate c ăile de atac
prevăzute de lege.
5. DECIZIA NR.12/2017 - s-a depus contesta ţie pe cale administrativ ă în data de
3 1 .07.20 1 7 la care nu am primit nici un r ăspuns.
Având în vedere aceste aspecte, precum si cele 105 dosare aflate pe rolul
instanţelor repartizate subsemnatei si care trebuie preluate de c ătre Serviciul Juridic, v ă
rugăm să analizaţi si să dispuneţi.
Cu stimă,

SECRETAR UAT MUNICIPIUL TECUCI
Jr. Valerica Fotache

ROMANIA
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Nr. 54847/28.09.2017

Se aproba,

PRIMAR
Catalin Constantin Hurdubae

REFERAT

Catre: Serviciul Juridic, contegios
Privind: stadiul de implementare a masurilor dispuse de catre Camera de conturi Galati
Document emis de: Directia economica —Compartiment Buget-Contabilitate
Urmare actiunii de verificare a Curtii de Conturi Galati, efectuata in perioada 18.04 -09.06.2017,
privind modul de indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia 108/10.01.2014, Decizia 40 /26.05.2014 si Decizia
24/1 7.08.20 1 5 s-a constatat ca sunt masuri/recomandari care au fost duse Ia indeplinire/implementare partial si
masuri/recomandari care nu au fost duse la indeplinire/implementare.
Tinand cont de acestea va rugam sa ne sprijiniti in intreprinderea masurilor si actiunilor legale in
vederea indeplinirii masurilor dispuse in termenele stabilite.

l ntocm it,
Sef serv buget contabiiitate
Cristea Mariana

