ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
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CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 25
privind desemnarea domnului primar Călin Gheorghe pentru a semna contracte de servicii de
consultanță juridică și reprezentare a unității administrativ –teritoriale Comuna Ciocani, a Consiliului local
al comunei Ciocani precum și ale Instituției Primarului comunei Ciocani , în litigiile generate de
controalele Curții de Conturi , de derularea proiectelor finanțate din fonduri europene sau în legătură cu
modul de finanțare , implementare și derularea acestora , achiziții publice , aplicarea legilor de restituire (
legea 10/2001 și legile fondului funciar, cu modificările și completările aferente) , dosarele în pretenții și
despăgubiri , acțiunile în contencios administrativ și fiscal, de dreptul muncii, de drept societar, dreptul
afacerilor , litigii cu funcționarii publici , litigiile născute din executarea sau neexecutarea contractelor
civile sau/și administrative , pentru desființarea contractelor sau a actelor juridice patrimoniale sau
nepatrimoniale , precum și pentru orice alte cereri și litigii de natură civilă și administrativă evaluabile sau
neevaluabile în bani pentru care conducătorul instituțiilor va considera necesară asistența juridică calificată
și reprezentarea de către avocat , indiferent dacă instituțiile publice au calitatea de reclamant sau de pârât în
litigiile respective , cu Cabinet Avocat Ciomaga Alexandra –Raluca , cu sediul social în Iași , str. Aleea
Domenii nr. 1-29-31, ap. 2 , demisol, județul Iași , CIF 23261854

Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Ciocani nr. 2299/19.05.2020;
-raportul compartimentului de resort;
-avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;
Având în vedere faptul că , potrivit dispozițiilor art. 109 alin 1-3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ “(1) Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale se asigură de către primar
sau de către preşedintele consiliului judeţean.
(2) Primarul sau preşedintele consiliului judeţean stă în judecată în calitate de reprezentant legal al
unităţii administrativ-teritoriale, pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia, şi nu în
nume personal.
(3) Atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al
preşedintelui consiliului judeţean de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către un
avocat angajat în condiţiile legii.
(4) Cheltuielile de judecată sau, după caz, despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătoreşti
definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale. Cheltuielile de
judecată cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local. “;
Având în vedere faptul că potrivit dispozițiilor art. 1 alin 1 și alin 2 din OUG nr. 26/2012 “
(1) Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul
de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal
propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare.
(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către
personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură,
în condiţiile legii, numai cu aprobarea:
a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice
centrale;

b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz,
pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale;”
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Având în vedere de asemenea faptul că în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ciocani nu există personal de specialitate care să poată asigura reprezentarea și/sau asistarea autorităților
administrației publice locale ale comunei Ciocani în instanță , respectiv care să asigure acordarea de
consultanță juridică în problemele litigioase sau pentru preîntâmpinarea unor eventuale litigii ce țin de
activitatea curentă a autorităților , respectiv în problemele legate de activitatea aparatului de specialitate al
primarului comunei Ciocani.
În temeiul art. 129 alin 1 , alin 14 , art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ ;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă desemnarea domnului primar Călin Gheorghe pentru a semna contracte de
servicii de consultanță juridică și reprezentare a unității administrativ –teritoriale Comuna Ciocani, a
Consiliului local al comunei Ciocani precum și ale Instituției Primarului comunei Ciocani , în litigiile
generate de controalele Curții de Conturi , de derularea proiectelor finanțate din fonduri europene sau în
legătură cu modul de finanțare , implementare și derularea acestora , achiziții publice , aplicarea legilor de
restituire ( legea 10/2001 și legile fondului funciar, cu modificările și completările aferente) , dosarele în
pretenții și despăgubiri , acțiunile în contencios administrativ și fiscal, de dreptul muncii, de drept societar,
dreptul afacerilor , litigii cu funcționarii publici , litigiile născute din executarea sau neexecutarea
contractelor civile sau/și administrative , pentru desființarea contractelor sau a actelor juridice patrimoniale
sau nepatrimoniale , precum și pentru orice alte cereri și litigii de natură civilă și administrativă evaluabile
sau neevaluabile în bani pentru care conducătorul instituțiilor va considera necesară asistența juridică
calificată și reprezentarea de către avocat , indiferent dacă instituțiile publice au calitatea de reclamant sau
de pârât în litigiile respective , cu Cabinet Avocat Ciomaga Alexandra –Raluca , cu sediul social în Iași ,
str. Aleea Domenii nr. 1-29-31, ap. 2 , demisol, județul Iași , CIF 23261854
Art. 2 Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al comunei Ciocani.
Art. 3 Se mandatează primarul comunei Ciocani să desfășoare procedurile necesare în vederea
achiziționării de servicii juridice de consultanță și reprezentare și să semneze viitoarele contracte de
asistență juridică care se vor încheia.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Vaslui, primarului ,
compartimentului contabilitate și va fi afișată pe site-ul instituției .
29.05.2020
Președinte de ședință,
Năstase Claudiu-Laurențiu

Contrasemnează,
Secretar general, Abaza Iosefina

