ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

. DROIFCT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice pentru apărarea intereselor Comunei Straja si a
autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Straja, judeţul Suceava în litigiile în care acestea
sunt parte
Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
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primarului comunei

Straja, dl. Juravle Mihai înregistrată sub nr. 5546 din

- dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, r(2)
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 6 din 07.04.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli oe anul
2017, poz. 399 din Anexa nr. 1;
'
în conformitate cu dispoziţiile art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012, privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte
normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 79 A 3 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
în temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. (1) Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice pentru apărarea intereselor Comunei Straja şi
a autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Straja în fata instantelor judecătoreşti si a altor
autoritaţi/instituţii de drept public sau privat, după caz, în vederea soluţionării litigiilor în care acestea sunt
parte.
( 2 ) Serviciile juridice constau în: consultantă, asistentă, mediere si reprezentare, pregătirea şi
elaborarea contestaţiilor şi a susţinerilor necesare, exercitarea tuturor căilor de atac, până la soluţionarea
definitivă şi irevocabilă a cauzelor.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Straja să selecteze un avocat/cabinet de avocatură, să
încheie şi să semneze contractul având ca obiect serviciile prevăzute la art. 1, în limita prevederilor bugetare
aprobate cu această destinaţie, fără a depăşi suma de 15.000 lei/an.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanta de contencios administrativ în condiţiile Legii
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Primarul comunei Straja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Primarul comunei
Compartimentul financiar-contabil
- Afişare publică
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JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA
NR. 5546 din 27.09.2017

EXPUNEREDE
MOTIVE
ia proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice pentru
apărarea intereselor Comunei Straja si a autorităţilor administraţiei publice locale din
comuna Straja, judeţul Suceava in litigiile în care acestea sunt parte

^Proiectul de hotărâre este iniţiat ca urmare a cauzelor prezente şi viitoare aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care UAT Comuna Straja ori autorităţile administraţiei publice locale din comuna Straja sunt parte.
In prezent UAT Comuna Straja/autorităţile locale au următoarele cauze pe rol, dintre cele mai
importante:
Dosar nr. 2071/86/2017 - imputare drepturi salariale funcţionar public;
Dosar nr. 2072/86/2017 - imputare drepturi salariale funcţionar public;
Dosar nr. 2073/86/2017 - imputare drepturi salariale funcţionar public;
Dosar nr. 5839/86/2017 - constatare nulitate act (anulare contracte lucrări) cu SC Forestbrod
SRL;
Dosar nr. 623/285/2017/al - cauţiune cu S.C. ForestBrod SRL, dar şi alte cazuze prezente si
viitoare.
Solicit aprobarea proiectului de hotărâre în regim de urgenţă, conform art. 7 alin. (13) din Legea nr.
52/2003, republicată, având în vedere că:
- procedura în instanţă prevede termene foarte scurte pentru depunerea întâmpinărilor, a înscrisurilor,
iar reprezentarea printr-un avocat este oportună şi necesară;
- în aparatul de specialitate al primarului nu există angajat consilier juridic, care ar putea asigura
reprezentarea în faţa instanţelor de judecată, iar secretarul comunei este absolvent în specializarea stiinte
administrative;
- un astfel de proiect a mai fost supus dezbaterii consiliului local în şedinţele din 27.06.2017,
31.07.2017 şi 08.09.2017, însă a fost respins şi adus la cunostintă publică, conform procese lor-ver ba le de
afişare nr. 1947 din 29.03.2017 şi nr. 4610 din 25.08.2017.
In conformitate cu prevederile art. I, alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012, privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte
normative, in situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice 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 consiliilor locale.
De asemenea, conform prevederile art. 79 A 3 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de
judecată se face de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel.
Cheltuielile se suportă din bugetul local.
Fondurile necesare pentru plata acestor servicii sunt prevăzute în bugetul local de venituri si cheltuieli
pe anul 2017, iar suma estimativă a contractului este de 15.000 lei/an.
Având în vedere aceastea, propun aprobarea proiectului de hotărâre.

PRIMAR,
Juravlş tyihai

