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HOTĂRÂREA nr- -PROIECT-
dîn data de 2019

-privind angajarea unui avocat in Dos nr.l 812/62/2014 aflat pe rolul Tribunalului Braşov in 
care Municipiul Făgăraş, are calitatea de pârât in contradictoriu cu DIJMĂRESCU SEBASTIAN şi 
DIJMĂRESCU ADINA -Obiectul dosarului fiind acţiune in constatare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Făgăraş nr.48243/23.05.2019,Raportul 
de specialitate nr..48243/23.05.2019 al Serviciului Urbanism,amenajarea teritoriului şi energetic prin 
care se propune angajarea unui avocat in Dos n r.l812/62/2014 in care Municipiul Făgăraş, are calitatea 
de pârât in contradictoriu cu DIJMĂRESCU SEBASTIAN şi DIJMĂRESCU ADINA 
DRĂGHICI,Obiectul dosarului fiind acţiune in constatare,

Având in vedere avizul favorabil al
Comisiei.......................................................................................................................................................

In conformitate cu:
- prevederile art.I alin.2din OUG nr.26/2012,privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 

,întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,

-prevederile art.21 alin.3 coroborat cu art.26 alin.l şi cele ale art.356 alin.9 din Legea administaţiei 
publice locale nr.215/2001,republicată cu modificările şi compledtările ulterioare,
.Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000,privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată,
în temeiul art.. 45 alin. (2) lit. şi 115 alin(.l) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:

A rt.I-1— Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-nei Avocat TICU VIORICA,care să 
reprezinte interesele Municipiului Făgăraş, in calitate de pârât in Dosar n r.l812/62/2014, aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov având ca obiect acţiune in constatare.,

- 2-Serviciile juridice constau in :Consultanţă,formulare apărare şi reprezentare in cadrul 
Tribunalului Braşov, precum şi orice alte demersuri in interesul Municipiului Făgăraş,

- 3-Onorariul apărătorului ales este de 5000 lei fără TVA
Art.2-.Cheltuielile necesare in vederea ducerii la îndeplinire ' a prezentei hotărâri vor fi suportate 

din bugetul local al municipiului Făgăraş de la Cap.51.02.Titlul 20.art.20.01.09.
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Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
Primarul municipiului Făgăraş , prin avocat desemnat pentru reprezentare in instanţă şi Direcţia buget 
finanţe.

INIŢIATOR,
PRIMAR,

GHEORGHR-OTCACIU

Hotărârea s-a adoptat cu voturi pentru 
Consilieri in funcţie 
Consilieri prezenţi

Vizat pentru legalitate,

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de şedinţă 
lex. colecţie 
l ex. Prefectură 
lex. Primar 
lex. Secretar 
lex. Afişare
1 ex.Compartimentul de urbanism,amenajare teritoriului,energetic, 
1 ex. Arhitect sef

Cod : F-19
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Nr. 48243 din 23.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

A proiectului de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 
Municipiului Făgăraş, în calitate de pârâţi, în dosar nr. 1812/62/2014, aflat pe rolul Tribunalului 
Braşov.

Prin acţiunea ce formează obiectul dosarului nr. 1812/62/2014, Municipiul Făgăraş are 
calitate de reclamant în contradictoriu cu reclamanţi Dijmărescu Sebastian şi Dijmărescu Adina, 
obiectul acţiunii reprezentând acţiune în constatare, fiind necesară angajarea unui avocat pentru a 
reprezenta interesele municipiului.

Confonn prevederilor art. 1 alin. 2, lit. b din OUG 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, modificată şi completată, autorităţile administraţiei publice locale pot 
achiziţiona servicii juridice de reprezentare numai cu aprobarea Consiliului Local.

Reprezentantul Municipiului Făgăraş, în dosarul sus menţionat este avocet Ticu Viorica, 
care va fonnula apărări în dosar, conform legii.

Conform ofertei trimise, onorariul propus pentru apărărea Municipiului Făgăraş, la 
Tribunalul Braşov este de 5000 lei fără TVA.

Primul termen în dosarul sus menţionat a fost fixat la data de 03.06.2019, în 25 de zile de 
la înregistrarea dosarului, fiind necesar depunerea unui apelului la Hotărârea nr. 50/2019.

în raport cu dificultatea, amploarea, durata natura, cazului şi importanţa intereselor în 
cauză a fost elaborate prezentul proiect de hotărâre.

După avizarea de către comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre însoţit de expunerea 
de motive, raportul de specialitate al compartimentului de resort şi avizul comisiilor respective va 
fi prezentat spe dezbatere şi aprobare Cosiliului local al Municipiului Făgăraş.

PRIMAR
GHEOROHE SUCACIU

http://www.primaria-fagaras.ro
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Nr. 48243 din 23.05.2019

REFERAT

Avizat Primar 
Gheorghe^Sucaciu

■ w

A proiectului de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 
Municipiului Făgăraş, în calitate de reclamant, în dosar nr. 1812/62/2014, aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov.

Prin acţiunea ce formează obiectul dosarului nr. 1812/62/2014, Municipiul Făgăraş are 
calitate de reclamant în contradictoriu cu reclamanţii Dijmărescu Sebastian şi Dijmărescu Adina, 
obiectul acţiunii reprezentând acţiune în constatare, fiind necesară angajarea unui avocat pentru a 
reprezenta interesele municipiului.

Conform prevederilor art. 1 alin. 2, lit. b din OUG 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, modificată şi completată, autorităţile administraţiei publice locale pot 
achiziţiona servicii juridice de reprezentare numai cu aprobarea Consiliului Local.

Reprezentantul Municipiului Făgăraş. în dosarul sus menţionat este avocart Ticu Viorica, 
care va formula apărări în dosar, conform legii.

Conform ofertei trimise, onorariul propus pentru apărărea Municipiului Făgăraş, la 
Tribunalul Braşov este de 5000 lei fără TVA.

Primul termen în dosarul sus menţionat a fost fixat la data de 03.06.2019, în 25 de zile de 
la înregistrarea dosarului, fiind necesar depunerea unui apel la Plotărârea nr. 50/2019.

In raport cu dificultatea, amploarea, durata natura, cazului şi importanţa intereselor în 
cauză a fost elaborate prezentul proiect de hotărâre.

După avizarea de către comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre însoţit de expunerea 
de motive, raportul de specialitate al compartimentului de resort şi avizul comisiilor respective va 
fi prezentat spe dezbatere şi aprobare Cosiliului local al Municipiului Făgăraş.

Nr.crt Funcţia si atribuţia Numele si prenumele Data Semnătură
4

1
A

întocmit, Consilier 
juridic

Crişan Camelia 23.05.2019
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CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIU1UI FAGĂRAŞ

Subsemnata avocat TICU VIORICA cu sediul in Mun. Făgăraş, str. M. 
Eminescu, bl .C, Sc A, ap 1, Jud . Braşov, având CUI nr. 21901680, prin prezenta

OFERTA DE ONORARIU pentru SERVICII AVOCAŢIALE

în dosar civil nr. 1812/62/2014 al Tribunalului Braşov în faza procesuală apel.
Văzând cererile T'nrmhte, probele administate şi soluţia dată de instanţă, în 

vederea formulării şi susţinerii apelului, în vederea reprezentării în faţa instanţei de 
apel şi vă transmit că oferta pentru onorariul este în sumă de 5000 RON (neplătitor de 
TVA), sumă care se va achita în două tranşe a câte 2500 RON, prima tranşă urmând a 
fi plătită pentru redactarea şi susţinerea la termenele de judecată, iar a doua tranşă 
urmând a fi plătită, pentru pregătirea susţienrii fondului apelului şi a concluziilor 
scrise.

Cu respect,
avocat TICU VIORICA
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Informaţii dosar

Informaţii generale
Părţi
Şedinţe
Căi atac
Citare prin publicitate 

Inform aţii genera le

Nr. unic (nr. format vechi) 1812/62/2014

Data înregistrării 09.04.2014

Data ultimei modificări: 02.05.2019

Secţie: SECŢIA I CIVILĂ

Materie: Civil

Obiect: acţiune în constatare

Stadiu procesual: Fond

Părţi

Num e Ca lita te  parte

DIJMĂRESCU SEBASTIAN ŞTEFAN la cab. avocat Munteanu Mihai Reclamant

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ PRIN REPREZENTANT LEGAL Pârât

DIJMĂRESCU ADINA MARIA la cab.av. Munteanu Mihai Claudiu Reclamant

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ REPREZENTAT LEGAL DE PRIMAR Pârât

Şed in ţe

04.03.2019

Ora estimata: 09:00 
Complet: CivD2
Tip soluţie: Admite in parte cererea
Soluţia pe scurt: Admite în parte astfel cum a fost ulterior precizată cererea de chemare în judecată formulată de 
reclaman?ii Dijmărescu Sebastian ?tefan ?i Dijmărescu Adina Maria în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Făgăra?, 
reprezentat legal de Primar, reprezentat conven?ional de avocat Cristea Andreea, şi, în consecinţă: Obligă pârâtul să 
achite reclamanţilor suma de 215.000 Euro, respectiv echivalentul în lei al acestei sume la data efectuării plăţii, cu 
titlu de despăgubiri. Respinge restul pretenţiilor ce au fost formulate de părţile reclamante. Obligă pârâtul să 
plătească reclamanţilor suma de 26410, 5 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, ocazionate de judecarea cauzei în 
două cicluri procesuale. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de 
atac urmând a fi înregistrată la Tribunalul Braşov. Pronunţată azi, 4.03.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotărâre 50/2019 04.03.2019

15.02.2019

Ora estimata: 09:00 
Complet: CivD2
Tip soluţie: Amână pronunţarea
Soluţia pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 04.03.2019, aceasta urmând a se realiza prin punerea soluţiei la

portal.just.ro/62/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=6200000000098244&idJnst=62 1/4
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Complet: CivD2
Tip soluţie: Amână pronunţarea
Soluţia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.02.2015. 
Document: încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării 09.02.2015

02.02.2015

Ora estimata: 09:00 
Complet: CivD2
Tip soluţie: Amână pronunţarea
Soluţia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.02.2015. 
Document: încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării 02.02.2015

16.01.2015

Ora estimata: 09:00 
Complet: CivD2
Tip soluţie: Amână pronunţarea
Soluţia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.02.2015. 
Document: încheiere - Amânare iniţială a pronunţării 16.01.2015

28.11.2014

Ora estimata: 09:00
Complet: CivD2
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: în vederea administrării probatoriului încuviinţat în cauză acordă termen la data de 16.01.2015, sala 
T2, ora 09:00
Document: încheiere de şedinţă 28.11.2014

31.10.2014

Ora estimata: 09:00
Complet: CivD2
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: Pentru ca părţile prezentul dosar să aducă la îndeplinire obligaţiile stabilite în sarcina lor de către la 
acest termen, amână judecarea cauzei la data de 28.11.2014, sala T2, ora 09:00 
Document: încheiere de şedinţă 31.10.2014

03.10.2014

Ora estimata: 09:00
Complet: CivD2
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: în vederea comunicării către intimatul indicat în completarea de acţiune a copiei cererii de chemare 
în judecată, a înscrisurilor anexe acesteia si a cererii de precizare, acordă termen la data de 31.10.2014, sala T2, ora 
09:00
Document: încheiere de şedinţă 03.10.2014

05.09.2014

Ora estimata: 09:00
Complet: CivD2
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: în vederea comunicării către reclamant a întâmpinării formulate în cauză, acordă termen la data de
03.10.2014 sala T2, ora 09:00
Document: încheiere de şedinţă 05.09.2014

Căi atac

Dată dec la ra re  Parte d ec la ran tă C a le  de atac
portal.just.ro/62/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=6200000000098244&idJnst=62 3/4



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 4
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI 
ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 
ŞI DE AGREMENT

AVIZ N R.___ 4 _ /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:________________________________________________________________

- angajarea unui avocgt in Dosar nr. 1812/62/2014 aflat pe rolul Tribunalului Braşov in 
care Municipiul Fagaras are calitatea de pârât in contradictoriu cu DIJMĂRESCU 
SEBASTIAN si DIJMĂRESCU ADINA -  Obiectul dosarului fiind acţiune in 
constatare

Amendamente propuse:

SECRETAR, 
Biza Radu



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. / /  /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- angajarea unui avocetin Dosar nr. 1812/62/2014 aflat pe rolul Tribunalului Braşov in 
care Municipiul Fagaras are calitatea de pârât in contradictoriu cu DIJMĂRESCU 
SEBASTIAN si DIJMĂRESCU ADINA -  Obiectul dosarului fiind acţiune in 
constatare

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
l Negrilă Ion

SECRETAR,



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- angajarea unui avocat in Dosar nr. 1812/62/2014 aflat pe rolul Tribunalului Braşov in 
care Municipiul Fagaras are calitatea de pârât in contradictoriu cu DIJMĂRESCU 
SEBASTIAN si DIJMĂRESCU ADINA -  Obiectul dosarului fiind acţiune in 
constatare

Amendamente propuse:
/V  ■f-—-.

PREŞEDINTE,
Bogdan/ţon

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- angajarea unui avoc&bin Dosar nr. 1812/62/2014 aflat pe rolul Tribunalului Braşov in 
care Municipiul Fagaras are calitatea de pârât in contradictoriu cu DIJMĂRESCU 
SEBASTIAN si DIJMĂRESCU ADINA -  Obiectul dosarului fiind acţiune in 
constatare

Amendamente propuse:

<9 C /  A  '

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicoiae

SECRETAR, 
Cârlan Anca


