
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOT ARARE NR. 77673 
DIN 21.12.2020 

Privind: aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta si reprezentare  
juridica.  

Initiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 	 c- 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedintaM(,vAl- din data 

de 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare a initiatorului imegistrat sub nr.77671/21.12.2020 
- Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Juridic inregistrat sub 

nr.77672/21.12.2020 
- Avizele comisiilor de specialitate nr.1 si 5; 
- art.29 alin 1 §i alin 3 litb) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile 

§i completarile ulterioare; 
- art.14 din 4 §i alin 5 , art.20 alini lit h) §i lit.i) din Legea nr.273/2006 privind fmantele publice 

locale, republicatA cu modificarile §i completarile ulterioare; 
- art.I alin 2 din OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice §i 

intdrirea disciplinei financiare §i de modificare §i completare a unor acte normative; 

In baza prevederilor: 
Art. 109 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ; 
Art. 129 alin14, art 139 alin 1, art.196 aim. (1) lit.a) si art.199 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba incheierea contractului de servicii de reprezentare juridica cu avocat Lucia 
Barbalata pentru reprezentarea juridica in litigiile privind recuperarea debitelor provenite din redevente §i 
chirii, precum §i cauzele care au ca object - contestatii la executare in care UAT Tecuci, Consiliul Local 
Tecuci §i Primarul Municipiului Tecuci au calitatea de parte, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

(2) Prezentul contract se incheie pe o durata de 1 (un) an si intra in vigoare la data semnarii lui. 
Art.2 Valoarea contractului este de 7500 lei brut/lund, doamnei avocat revenindu-i obligatia de a 

achita ob1igaii1e legale privind impozitele legale, confOrm Legii nr.51/1995 republicata cu modificarile §i 
complearile ulterioare. Oferta nr. 77677/21.12.2020 constituie anexa nr.2 §i face parte integrantd din 

_ prezenta hotarare. 
(2) Achitarea contravalorii serviciilor prestate lunar de catre doanma avocat se face in baza 

confirmarii situatiei de lucrAri, de catre un consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic legalitatea 
documentelor. 

Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotlrare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului General al 

Municipiului Tecuci. 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE NR.77671 
DIN 21.12.2020 

Privind: aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta si de 
reprezentare iuridica.  

In cadrul U.A.T Municipiul Tecuci, au fost inregistrate 4 oferte de asistenta si de 
reprezentare juridica: 

1. SCPA Argint, Francu & Asociatii oferta inregistrata la U.A.T, Municipiul Tecuci cu nr. 
77675/21.12.2020 

2. Av. Barbalata Lucia oferta inregistrata la U.A.T, Municipiul Tecuci cu nr. 
77677/21.12.2020 

3. Av. Cirjeu Ionut Marius oferta inregistrata la U.A.T, Municipiul Tecuci cu nr. 
77674/21.12.2020 

4. Av. Hoga5 Cristina oferta inregistrata la U.A.T, Municipiul Tecuci Cu nr. 
77676/21.12.2020 

Oferta prezentata de catre Av. Lucia Barbalata este cea mai avantajoasa datorita 
onorariului scazut fata de ceilalti ofertanti. 

Pe rolul instantelor de judecata se afla pe rol un numar mare de dosare avand ca object 
"reziliere contracte chirii/concesiuni" in diferite stadii procesuale i persoane fizice/juridice care 
inregistreaza debite la chirii i concesiuni, drept pentru care urmeaza a fi promovate noi actiuni 
si cal de atac pentru recuperarea de venituri la bugetul local. 

Oferta prezentata este una realista si conforma volumului de munca ce implicã 

promovarea actiunilor si a cailor de atac in cauzele avand ca object recuperarea debitelor 

provenite din concesiuni si chirii, precum si contestatiile la executare, precum si de asigurare a 

asistentei juridice conducatorului institutiei. 

_Avand in vedere acestg aspecte consideram ca este necesara promovarea unui 
proiect de hotarare privind incheierea unui contract de servicii juridice cu avocat. 

PRIMAR, 
LUCIAN-41GORE COST1N 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
COMPARTIMENT JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.77672 
DIN 21.12.2020 

Privind: aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta si de reprezentare 
juridica.  

OUG nr.26/2012 privind unele mdsuri de reducere a cheltuielilor publice i intarirea 
disciplinei financiare i de modificare i completare a unor acte normative, prevede la art.I alin 2 in 
situatii temeinic justificate, in care activitdtile juridice de consultantd, de asistenta i/sau de 
reprezentare, necesare autoritatilor i institutiilor publice prevazute la aim. (1), nu se pot asigura de 
catre personalul de specialitate juridicä angajat in aceste entitati, pot fi achizitionate servicii de 
aceastd naturd, in conditiile legii, numai cu aprobarea: 

a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritatile i institutiile publice ale 
administratiei publice centrale; 

b) consiliilor locale, consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucurqti, 
dupd caz, pentru autoritatile i institutiile publice ale administratiei publice locale. 

Potrivit prevederilor art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 
republicatd cu modificarile §i completarile ulterioare, nido cheltuiala din fonduri publice locale nu 
poate fi angajatd, ordonantata i pratita daca nu este aprobata„ potrivit legii, i dacd nu are prevederi 
bugetare i surse de finantare. 

Art.20 din acela5i act normativ stabilqte cã autoritatile administratiei publice deliberative au 
competenta de a aproba cheltuielie din fonduri publice. 

Art.29 aim 1 i alin 3 lit.b (fin Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile 
completarile ulterioare, stipuleazd cd: nu fac obiectul prezentei legi achizitionarea serviciilor 
juridice de reprezentare in instanta. 

Art.109 alin 2 din OUG nr.57/2019 prevede cä atributia de reprezentare injustitie poate fi 
exercitatd in numele primarului sau, dupd caz, al prqedintelui consiliului judetean de catre 
consilierul juridic din aparatul de specialitate on de catre un avocat angajat in conditiile legii. 
Cheltuielile de judecata sau, dupd caz, despdgubirile stabilite pe baza hotararilor judecatorqti 
definitive se suporta/se fac venit de la/la bugetul local al unitatii administrativ - teritoriale. 
Cheltuielile de judecata cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local. 

Avand in vedere cele mentionate, proiectul de hotarare indeplinqte conditiile de legalitate 
oportunitate, fapt pentru care il supunem spre dezbaterea i aprobarea consiliului local in forma 
prezentatd. 

Compartiment Juridic, Legalitatea Documentelor, 
Consilier Juridic, 

Roxana Munteanu 



Anexa nr.1 la HCL nr. 

CONTRACT DE ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA 

Art.1 	Intre,d1/dna BARBALATA LUCIA, cu sediul ales in 

, jud.Galati, in calitate de avocat, inscris in 

Baroul Galati, 

Si 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA a 
Municipiului Tecuci, cu sediul in Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.66, 

cod fiscal nr.4269312, reprezentata prin Costin Lucian — Grigore, in 
calitate de PRIMAR, denumita in continuare CLIENT, s-a incheiat 

urmatorul contract, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 

pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Statutului de 

Profesiei de Avocat. 

Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul prezentului contract il constituie serviciile de asistenta si 

reprezentare juridica acordate de avocat Lucia Barbalata, clientului, 

contra unui onorariu. 

Art.3 DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract se incheie pe o durata de 1(an) si intra in vigoare 

la data semnarii lui. 
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(2) Onorariul prevazut la alin 1 cuprinde inteventiile necesare 
pentru apararea drepturilor si intereselor CLIENTULUI in 
justitie sau in fata instantelor arbitrale on a organelor 
administrative — jurisdictionale. 

Art.5 REGIMUL CHELTUIELILOR 

(1) Cheltuielile facute de avocat pentru indeplinirea activitatilor de 
asistenta juridica ce fac obiectul prezentului contract ( cheltuieli 
de deplasare, telefon,fax,taxe notariale etc), vor fi suportate de 
catre CLIENT, in baza confirmarii de catre un functionar public 
din cadrul Comportimentului Juridic. 

(2) Acestea vor fi achitate de catre CLIENT, pe masura efectuarii 
lor. 

Art.6 OBLIGATHLE AVOCATULUI 

(1) Avocatul se obliga sa efectueze, la cererea clientului, 
urmatoarele servicii; 

- Reprezentarea si apararea cu mijloace specifice a drepturilor si 
intereselor legitime ale CLIENTULUI in raporturile cu autoritatile 
publice, institutii si once persoana fizica sau juridica; 

- Reprezentarea si apararea cu mijloace specifice a drepturilor si 
intereselor legitime ale CLIENTULUI in instanta si in fata 
organelor de urmarire /cercetare penala; 

- Consultatii sense si comentarii asupra actelor normative care au 
sau pot avea implicatii asupra activitatn CLIENTULUI, pe masura 

- Redactarea - de acte juridice necesare indeplinith activitath 
CLIENTULUI; 

- Toate obligatiile prevazute de Legea nr.51/1995 asa cum a fost 
aceasta republicata pentru organizarea si exercitarea profesiei de 
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avocat si ale statului profesiei de avocat si ale Statutului de 
Profesiei de Avocat. 

Art.7 OBLIGATIILE CLIENTULUI 

CLIENTUL se obliga: 

- Sa fumizeze corect avocatului, toate informatiile cerute de acesta 

pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul prezentului 

contract; 

- Sa plateasca onorariul de avocat in cuantumul si termenele stabilite 

in contract, precum Si toate cheltuielile mentionate la art.5 din 

contract. 

Art.8 CONFIDENTIALITATEA 

- Avocatul se obliga sa pastreze confidentialitatea Si secretul 

profesional cu privire la activitatea Si relatiile comerciale ale 

clientului. 

- CLIENTUL este obligat sa pastreze confidentialitatea asupra 

onorariilor percepute de AVO CAT Si asupra activitatii acestuia. 

Art.9 ALTE CLAUZE 

(1) Neindeplinirea sau indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor 

contractuale de catre una dintre parti, dau celeilalte parti, dreptul 
de a rezilia contractul, cu o notificare prealabila in termen de 30 

de zile. 

(2)_ bate litigiile privitoare_  la  nasterea, modificarea, stingerea, 

interpretarea prezentului contract vor fi solutionate pe - cal e 

arniabila. -Daca acest lucru nu -este posibil, litigiile se vor cleferi 

instantelor judecatoresti. 
(3) Prezentul contract se completeaza cu prevederile Legii 

nr.51/1995 Republicata pentru organizarea si exercitarea 
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profesiei de avocat si ale statului profesiei de avocat si ale 
Statutului de Profesiei de Avocat. 

(4) Incheiat astazi 	  , in 2 exemplare originale, cate 
unul pentru fiecare dintre parti. 

PRIMAR AL UAT TECUCI 	 AVO CAT 

Costin Lucian — Grigore 	 Barbalata Lucia 
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