ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRA'A
CONSIUUL LOCAL

. PROIECT.

HOTARARE
privind aprobarea achizitiondrii seruiciilor juridice pentru ap5rarea intereselor Comunei Straja si a
autoritSlilor administraliei publice locale din comuna Straja, judelul Suceava in litigiile in care acestea
sunt parte
Consiliul Local al comunei Straja, judetul Suceava;
Av6nd in vedere:

- Expunerea de motive
21.06.2018;

-

a

primarului comunei Straja, dl. Juravle Mihai inregistrat5 sub nr. 4060 din

-

Raportul de specialitate comun al secretarului comunei gi Compartimentului financiar contabil,
din ..,................
- Rapoftul Comisiei pentru aAministraiie"puOii.u locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si
linistii publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat sub
din ............
- dispoziliile art. 3 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea gi exercitareu profoLi de avocat, r(2),

inregistrat sub

nr.

nr.

cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;
- prevederile at. 21 alin. (3) din Legea nr. 2L512001, a administraliei publice locale, republicatS, cu
modificErile gi complet5rile ulterioare;
- Hot5r6rea nr. 9 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe anul
poz.
2018,
409 din Anexa nr. 1;
In conformitate cu dispozitiile aft. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2072, privind unele mSsuri de
reducere a cheltuielilor publice gi intErirea disciplinei financiare gi de modificare 9i completare a unor acte
normative, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare, ale art. 79^3 din Anexa nr. 1 la Ordonanla Guvernului nr.
3512002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare gi fundionare a consiliilor locale, aprobatd cu
modificdri gi complet5ri prin Legea nr.67312002;
In temeiul art.36 alin. (1), aft.45 alin. (1) si aft. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr,21512001, privind
administratia public5 localS, republicat5, cu modiflcdrile gi complet5rile ulterioare,

HorAnAgrE:
Att.1. (1) Se aprobd achizi!ionarea serviciilor juridice pentru apSrarea intereselor Comunei Straja 9i
autoritSlilor administratiei publice locale din comuna Straja in fata instanlelor judec6toregti gi a altor
autoritSti/institufii de drept public sau privat, dupd caz, in vederea solulionirii litigiilor in care acestea sunt
a

parte,

(2) Serviciile juridice constau in: consultan!5, asisten!5, mediere 9i reprezentare, preg5tirea gi
contestatiilor si a suslinerilor necesare, exercitarea tuturor c5ilor de atac, p6n5 la solutionarea

elaborarea
definitiv5 9i irevocabilS a cauzelor,

Att.2. Se imputernicegte Primarul comunei Straja sE selecteze un avocat/cabinet de avocaturS, s5
incheie 9i sd semneze contractul av6nd ca obiect serviciile prevdzute la art. 1, in limita prevederilor bugetare
aprobate cu aceast5 destinatie, fErE a de$gi suma de 20.000 lei/an.
Att.3. Prezenta dispozilie poate fi atacat5 la instanla de contencios administrativ in condiliile Legii
nr.55412004, cu modiflc5rile gi complet5rile ulterioare.
Art.4. Primarul comunei Straja va aduce la indeplinire prevederile prezentei hott16ri.
Aft.s. Prezenta hot5r6re se comunicd la:
Institutia Prefectului - judelul Suceava
Primarul comunei
Compartimentul financiar-contabil

-

Afigare public5

INITIATOR,
Primar,

Juravle Mihai

Stralar,

iJ

LIo(
Nr. .....1.

Nr.

.k$

f.
\

K,

Secretarul

JUDEIUL SUCEAVA

itlT:?'kffL:I:iflEH?,e ! s

....

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de

hotarire privind aprobarea achizilionirii serviciilor juridice pentru
apirarea intereselor Comunei Straja si a autoritililor administrafiei publice tocale din
comuna Straja, judelul Suceava in litigiile in care acestea sunt parte
Proiectul de hot6r6re este inifiat ca urmare a cauzelor prezente si viitoare aflate pe rolul instanlelor de
judecat6 in care UAT Comuna Straja ori autorit5tile administraliei publice locale din comuna Straja sunt parte.

In prezent UAT

Comuna Straja/autorittlile locale au urm5toarele cauze

importante:

pe rol, dintre cele mai

-

Dosar nr.6499l$6l20t7 - desp5gubire cu SC Forestbrod SRL;
Dosar nr.4$4tl215l20t7 - acliune r5spundere delictualS cu Juravle Vasile;
Dosar nr. 1859/285l20t9 - acliune in daune contractuale(chemare in garanlie a Comunei Straja gi
Consiliului Local al comunei Straja);
Dosar nr. 1841/28512017 - acliune uzucapiune Bordanciuc Daniel,
dar si alte cauze prezente si viitoare.
Solicit aprobarea proiectului de hot6r6re in regim de urgen!5, conform art. 7 alin. (13) din Legea nr.
5212003, republicatS, av6nd in vedere c5:
- procedura in instan!5 prevede termene foafte scurte pentru depunerea int6mpin5rilor, a tnscrisurilor,
iar reprezentarea printr-un avocat este opoftun5 9i necesarS;
- in aparatul de specialitate al primarului nu exist5 angajat consilier juridic, care ar putea asigura

reprezentarea in fala instanlelor de judecatS, iar secretarul comunei este absolvent tn specializarea gtiinle
administrative, gi nu stiinte juridice aga cum impune legea pentru reprezentarea in instan!5;
- un astfel de proiect vE este cunoscut, deoarece a mai fost supus dezbaterii consiliului local in
gedintele din27.06.2017,31.07.2017,08.09.20t7,31.10.2018, 18.12.2017 si 76.02.2018, ins5 a fost respins.
Prolectul a fost adus la cunogtin!5 publicS, conform proceselor-verbale de afigare nr.1947 din 29.03.20!7, nr.
4610 din 25.08.2017, nr. 5563 din 27.09.2077, nr. 6277 din 25.70.2077 9i nr. 825 din 09.02.2018.
In conformitate cu prevederile art. I, alin. (2), lit, b) din O.U.G. nr. 2612012, privind unele m5suri de
reducere a cheltuielilor publice gi int5rirea disciplinei financiare gi de modiflcare gi completare a unor acte
normative, in situatii temeinic justificate, in care activit6tile juridice de consultan!5, de asisten!5 gi/sau de
reprezentare, necesare autoritdfilor gi institutiilor publice nu se pot asigura de cdtre personalul de specialitate
juridicS angajat in aceste entitSli, pot fi achizilionate servicii de aceast5 naturS, in condiliile legii, numai cu
aprobarea consiliilor locale.
De asemenea, conform prevederile art. 79^3 din Anexa nr. 1 la Ordonanla Guvernului nr. 3512002
pentru aprobarea Regulamentului
cadru de organizare gi fundionare a consiliilor locale, aprobat| cu
modificSri gi complet5ri prin Legea nr. 67312002, ap5rarea intereselor consiliului local in fala instanlelor de
judecat5 se face de un ap5rdtor ales, in m5sura in care asistenla juridic5 nu poate fi asigurat5 alffel.
Cheltuielile se suport5 din bugetul local.
Fondurile necesare pentru plata acestor seruicii sunt prev5zute in bugetul local de venituri si cheltuieli
pe anul 2018, iar suma estimativ5 a contractului este de 20.000 lei/an.
Av6nd in vedere aceastea, propun aprobarea proiectului de hot5r6re.

-

PRIMA&

