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Privind : Aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistentă  si reprezentare 
iuridică  a doamnei avocat Lucia Barbălată.  

Iniţiator: Lucian Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de 'inregistrare şi data depunerii proiectului: 98 din 22.07.2021; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa o ptvIAI 41"-k/(1--, 

In data de 29.07.2021; 
Având In vedere: 
- 	referatul de aprobare a iniţiatorului Inregistrat sub nr. 39271/ 22.07.2021; 
- 	raportul de specialitate intocmit de către Serviciul Buget-Contabilitate inregistrat sub 

nr. 39372/ 22.07.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1,5; 
- art.29 alin.1 şi alin.3 lit. b din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art.14 alin. 4 şi alin.5, art.20 alin.1 lit. h i lit. i din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, republicată  cu modificările i completările ulterioare; 
- art.1 alin.2 din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice ş  Intărirea disciplinei financiare şi de modificare i completare a unor acte normative; 
in baza prevederilor: 

- art.109 alin.3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- art.129 alin.14, art.139 alin 1, art.196 alin.1 lit. a şi art. 199 alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă  incheierea unui contract de servicii de reprezentare juridică  cu avocat Lucia 

Barbălată  pentru reprezentarea juridica in litigiile privind recuperarea debitelor provenite din 
redevente si chirii, precum si cauzele care au ca obiect — contestatii la executare in care UAT 
Tecuci, Consiliul Local Tecuci si Primarul Municipiului Tecuci au calitatea de parte, conform 
anexei nr.1 ce face parte integrantă  din prezenta hotărăre. 

Art.2. Valoarea contractului este de 7500 lei brut/ lună, doamnei avocat revenindu-i obligaţia 
de a achita obligaţiile legale privind impozitele legale, conform Legii nr.51/1995 republicată  cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(1) Durata contractului este de 1 an de la data incheierii. 
(2) Achitarea contravalorii serviciilor prestate lunar de către doamna avocat se face în baza 

confirmării situaţiei de lucrări, de către un consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic 
legalitatea documentelor şi a Secretarului General al U.A.T. Municipiului Tecuci. 

Art.3. Prezenta hotărăre va fi dusă  la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotărăre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului General al 

Municipiului Tecuci. 

Iniţiator, 
Primar, 

riikţInGrigore COSTIN 

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL U.A.T. Tecuci‘ 

Jr. Borsan George Lucian 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 39371 din 22.07.2021 

Privind : Aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistentă si reprezentare 
juridică a doamnei avocat Lucia Barbălată.  

Prin HCL 153/28.12.2020 s-a aprobat prelungirea contractului de asistenta 
juridica a avocatului Barbalata Lucia pentru o perioada de 6 luni. 

Proiectul HCL a fost intocmit pe o perioada de 1 an, insa Consiliul Local a 
aprobat prelungirea doar pentru 6 luni, urmand ca dupa expirarea acestei perioade de 6 
luni, sa hotarasca asupra prelungirii cu inca 6 luni pentru implinirea perioadei de 1 an. 

Motivarea la acea data a Consiliului Local a fost ca dupa expirarea celor 6 luni, 
avocatul Barbalata Lucia sa prezinte o informare priind modalitatea de prestare a 
serviciilor, aprobat prin HCL 153/28.12.2020. 

Aceasta informare a fost adusa la cunostinta Consiliului Local, prin adresa 
inregistrata sub nr.34476/28.06.2021. 

Motivat de faptul ca la aceasta data, avocatul are in administrare, asa cum rezulta din 
raportarea depusa, aproximativ 200 de dosare, aflate in diverse stadii procesuale, si ca s-au fixat 
termene in luna septembrie, octombrie datorita faptului ca in perioada iulie — septembrie este 
vacanta judiciara, se impune, din punctul nostru de vedere ca acestea sa fie definitivate de acelasi 
avocat. 

S-au formulat actiuni privind recuperare debite restante, provenite din contracte de arenda, 
pasune, chirii ANL din care s-au recuperat 1.200.000 — 1.500.000 lei. 

Un aspect important ar fi si faptul ca, in aceasta perioada de vacanta judiciara, cand 
prezenta este mai redusa, avocatul ar putea promova un numar mare de actiuni in justitie, privind 
recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor contractuale. 

In afara acestor dosare, avocatul Barbalata Lucia are in administrare dosarul privind 
contestatia la executare, inregistrat sub nr.21180/303/2020 aflat pe rolul Judecatoriei sect.6 
Bucuresti suspendat la aceasta data, dar care v-a fi repus pe rol dupa definitivarea dosarului 
24410/3/2017 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti. 

Avocatul Barbalata Lucia mai are in administrare si alte tipuri de litigii, aflate pe rolul 
Tribunalului Galati si a Curtii de Apel Galati — unde UAT are calitatea de parat — respectiv 
contestatii la decizii de imputare promovate de AJOFM, SNTCFR, PIETE PREST TEC SRL. 

Avand in vedere volumul de munca ce implica promovarea actiunilor si a cailor de atac in 
cauzele avand ca obiect recuperarea debitelor provenite din concesiuni si chirii, precum si 
contestatiile la executare, precum si de asigurare a asistentei juridice conducatorului institutiei, 
propun mentinerea valorii contractului la suma de 7500 lei/lunar, doamnei avocat revenindu-i 
obligaţia de a achita obligaţiile legale privind impozitele legale, conform Legii nr.51/1995 
republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

PRIMAR, 
Lucian Grigore COSTIN 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Serviciul Buget Contabilitate 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 39272 din 22.07.2021 

Privind : Aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistentă si reprezentare 
juridică a doamnei avocat Lucia Barbălată.  

OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea 
disciplinei finnaciare si de modificare si completarea unor acte normative, prevede la art.i alin 2 in 
situatii temeinic justificate, in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de 
reprezentare, necesare autoritatilor si institutiilor publce prevazute la alin 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 Consiliul General a Municpiului Bucuresti, 
dupa caz pentru autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice locale; 

Potrivit prevederilor art.14, alin 4 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, nicio cheltuiala de fonduri publice locale nu 
poate fi angajata, ordonata si platita daca nu este aprobata potrivit legii, si daca nu are prevederi 
bugetare si surse de finantare; 

Art.20 din acelasi act normativ stabileste ca autoritatile administratiei publice deliberative 
au competenta de a aproba cheltuielile din fonduri publice. 

Art.29 alin 1 si alin 3 lit b din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare, stipuleaza ca: nu fac obiectul prezentei legi achizitionarea serviciilor 
juridice de reprezentare in instanta. 

Art.109 alin 2 din OG nr.57/2019 prevede ca atributia poate di exercitata in numele 
Primarului sau, dupa caz, al Presedintelui Consiliului Judetean de catre consilierul juridic din 
aparatul de specialitate ori de catre un avocat angajat in conditiile legii. 

Cheltuiala de judecata sau, dupa caz, despagubirile stabilite pe baza hotararilor 
judecatoresti definitive se suporta/se fac venit de la/la bugetul local al unitatii administrtiv 
teritoriale. Cheltuielile de judecata cuprind toate sumele cheltuite de bugetul local. 

Motivat de faptul ca la aceasta data, avocatul are in administrare aproximativ 200 de 
dosare, aflate in diverse stadii procesuale, si ca s-au fixat termene in luna septembrie, octombrie 
datorita faptului ca in perioada iulie — septembrie este vacanta judiciara, se impune, din punctul 
nostru de vedere ca acestea sa fie definitivate de acelasi avocat. 

S-au formulat actiuni privind recuperare debite restante, provenite din contracte de arenda, 
pasune,chirii ANL din care s-au recuperat 1.200.000 — 1.500.000 lei. 

Un aspect important ar fi si faptul ca, in aceasta perioada de vacanta judiciara, cand 
prezenta este mai redusa, avocatul ar putea promova un numar mare de actiuni in justitie, privind 
recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor contractuale. 



In afara acestor dosare, avocatul are in administrare dosarul privind contestatia la 
executare, aflat pe rolul Judecatoriei sect.6 Bucuresti suspendat la aceasta data, dar care v-a fi 
repus pe rol. 

Avocatul Barbalata Lucia mai are in administrare si alte tipuri de litigii, aflate pe rolul 
Tribunalului Galati si a Curtii de Apel Galati — unde UAT are calitatea de parat — respectiv 
contestatii la decizii de imputare promovate de AJOFM, SNTCFR, PIETE PREST TEC SRL. 

In atare situatie se impune incheierea unui nou contract de prestari servicii, prin care 
avocatul are posibilitatea sa definitiveze dosarele pe care le are in administrare. 

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

Director General 	 Serviciul Buget Contabilitate 
Ec.Tapoi Nicoleta 	 Sef Serviciu 

ec.Cristea Mariana.,- 


