
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DEHOTARARE NR. 55 
DIN. 19.05.2021 

Privind: aprobarea unui contract de servicii de asistenta si reprezentare juridica in 
proces cu SC Romlux Lighting Company SA in dosarul nr. 24410/3/2017 - recurs . 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 
Consiliul ,Local al Municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi, intrunit In sedinţa 

....~,./4,41Zigdin data de 	 
Având în vedere: 

Referatul de aprobare a iniţiatorului Inregistrat sub nr.27679/17.05.2021 
- Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Juridic inregistrat sub 

nr.27678/17.05.2021 
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 	5- 
- Oferta depusa de Avocat Francu Dan, mregistrata sub nr. 26742/12.05.2021 
- Oferta depusa de Avocat .Barbălată Lucia inregistrată sub nr. 27394/14.05.2021 
- art.29 alin 1 şi alin 3 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi 

completările ulterioare; 
art.14 din 4 şi alin 5 , art.20 alinl lit h) şi lit.i) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
art.1 alin 2 din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 

şi intărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 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 alin. (1) lit.a) si art.199 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aprobă incheierea unui contract de servicii de asistenta si reprezentare juridica in 
proces cu SC Romlux Lighting Company SA in dosarul nr. 24410/3/2017 - recurs . 

Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului General al 
Municipiului Tecuci. 

INITIATOR , 	 AVIZEAZA, 
PRIMAR, 	 SECRETAR GENERAL, 

Lucian Grigore Costin 	 Jr. George- Lucian Borspn) 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
COMPARTIMENT JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 27678 din 17.05.2021 

Privind: aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistentă si de reprezentare 
juridică in proces cu SC Romlux Lizhtin2 Company SA in dosarul nr. 24410/3/2017 - 
recurs .  

OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice i intdrirea 
disciplinei fmanciare si de modificare i completare a unor acte normative, prevede la art.I aim 2 in 
situatii temeinic justificate, in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de 
reprezentare, necesare autoritatilor i institutiilor publice prevazute la aim. (1), nu se pot asigura de 
catre personalul de specialitate juridica angajat in aceste entitati, pot fi achizitionate servicii de 
aceasta natura, in conditiile legii, numai cu aprobarea: 

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

b) consiliilor locale, consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, 
dupd caz, pentru autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice locale. 
Potrivit prevederilor art.14 alin.4 din Legea nr.27312006 privind fmantele publice locale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu 
poate fi angajata, ordonantata i platita daca nu este aprobata, potrivit legii, si daca nu are prevederi 
bugetare i surse de finaritare. 

Art.20 din acelasi act normativ stabileste câ autoritAtile administratiei publice deliberative 
au competenta de a aproba cheltuielie din fonduri publice. 

Art.109 din OUG nr.5712019 privind codul administrativ, prevede: „ Atributia de 
reprezentare in justitie poate fi exercitata in numele primarului sau, dupd caz, al presedintelui 
consiliului judetean de ate consilierul juridic din aparatul de specialitate on de Care un avocat 
angajat in conditiile legii. Cheltuielile de judecata sau, dupd caz, despagubirile stabilite pe baza 
hotar arilor judecatoresti definitive se suporthise fac venit de la/la bugetul local al unitatii 
aclministrativ - teritoriale. Cheltuielile de judecata cuprind toate sumele cheltuite din bugetul 
local. 

Art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile completarile 
ulterioare, prevede câ prezenta lege nu se aplica contractelor de consultanta si reprezentare juridica. 

Datorita complexitatii cauzei consideram ca pentru apararea , in bune conditiuni a 
intereselor autoritatilor administratiei publice locale in acest dosar,  , este necesara achizitionarea 
serviciilor de reprezentare si consultanta juridica, prin incheierea unui contract cu un birou de 
avocatura specializat in domeniul achizitiilor publice. 

Având în vedere cele menţionate, proiectul de hotărâre indeplineşte condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea consiliului local în forma prezentat 

CompartimentJuridic, LegalitateaDocumentelor, 
ConsilierJuridic, 
ButnaişpiNffieJ.0 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 27679 DIN 17.05.2021 

Privind: aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistentă si de reprezentare 
juridică in proces cu SC Romlux Li2hting Company SA in dosarul nr. 24410/3/2017 - recurs .  

in cadrul U.A.T Municipiul Tecuci, au fost inregistrate 2 oferte de asistenţa şi de 
reprezentare juridica: 

1. Av.Francu Dan oferta inregistrata la U.A.T, Municipiul Tecuci cu nr. 26742/12.05.2021 
2. Av.Barbalata Lucia oferta inregistratala U.A.T, Municipiul Teancicu nr. 27394/14.05.2021 

Oferta prezentata de catre Av. Francu Dan este cea mai avantajoasa datorita onorariului 
scazut faţa de celalt ofertantant. 

Dl. avocat Francu Dan a reprezentat UAT Mun. Tecuci in doua procese cu societatea 
Romlux Lighting Company SA , respectiv dosar nr. 7055/3/2013 si dosar nr. 38380/3/2015 ce au 
fost solutionate favorabil pentru unitatea administrativ teritoriala. 

Hotararile pronuntate in cele doua procese au o mare importanta la solutionarea recursului 
ce face obiectul dosarului nr. 24410/3/2017 

Avand in vedere aceste aspecte consideram ca este necesar promovarea unui proiect de 
hotarare privind incheierea unui contract de servicii juridice cu avocat Frincu Dan- recurs dosar 
nr.24410/3/2017. 

PRIMAR, 
LUCIAN-GRIGORE COSTIN 


