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PROIECT HOTĂRÂRE NR. /

privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului Municipiului 
Făgăraş în calitate de intimaţi, în Dosar nr.4183/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş

C O NSILIUL LOCAL AL M U N IC IP IU LU I FĂGĂRAŞ, în trun it în şed in ţă ......

Analizând Expunerea de motive a primarului municipiului Fagaras nr 42.923 / l / l 8.04.2019, Raportul de 
specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 42.923 /18.04.2019 prin care se propune angajarea unui 
avocat care sa reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului Municipiului Făgăraş în calitate de 
intimaţi in Dosarul nr. 4183/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş, având ca obiect plângere 
contravenţională, reclamant fiind SC Rcon şl Doje SRL

Adresele nr. 31 791/16 04AOln respectiv 42.923/18.04.2019,
In conformitate cu:

prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

prevederile art.21 alin.(3) coroborat cu art.62 alin.(l) şi cele ale 36 alin.(9), din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ţinând seama de prevederile Legii Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata

In temeiul prevederilor art.45, alin. (2), art. 115, alip. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.l. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-lui/d-nei GHEORGHE CRISTINA care să 
reprezinte interesele Minicipiului Făgăraş şi ale Primarului Municipiului Făgăraş în calitate de intimaţi in Dosarul 
nr.4183/226/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş având ca obiect plângere contravenţională.

(2) Serviciile juridice constau în: consultanţă, formulare apărare şi reprezentare în cadrul instanţelor de 
judecată de fond şi apelşi/sau recurs, precum şi orice alte demersuri în interesul Municipiului Făgăraş.

(3) Onorariul apărătorului ales este de 3.500 lei fără TVA pentru intanţa de fond şi 1500 lei fură TVA 
pentru calea de atac, după caz.

Art.2. Cheltuielile necesare în 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.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se imputemiiceşte Primarul Municipiului Făgăraş prin avocatul desemnat 
pentru reprezentare în instanţa şi Direcţia Buget Finanţe.

Iniţiator Vizat de legalitate
Primar Secretarul Municipiului

GHEORGHE SUCACIU LAURA ELENApiUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu____voturi pentru
Consilieri in funcţie 19 
Consilieri prezenţi__
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Nr42.923/1/18.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

A proiectului de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului 
Făgăraş şi ale Primarului Municipiului Făgăraş în calitate de intimaţi, în Dosar nr. 4183/226/2018 aflat 
pe rolul Judecătoriei Făgăraş

în data de 21.02.2019 s-a înregistrat la Municipiul Făgăraş Cererea modificatoare formulată de 
SC RECON ŞI DOJE SRL şi documentele aferente în Dosarul nr. 4183/226/2018 aflat pe rolul 
Judecătoriei Făgăraş, având ca obiect plângere contravenţională. Municipiul Făgăraş şi Primarul 
Municipiului Făgăraş au calitatea de intimaţi în dosarul în cauză.- •

Conform prevederilor art.l 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.

Potrivit art.21 alin 3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale primarul poate 
împuternici un avocat care să reprezinte interesele unităţii administraţiv-teritoriale, precum şi ale 
autorităţilor administraţiei publice locale respective, injustiţie.

Având în vedere art. 36 alin 9 din legea mai sus amintită consiliul local are iniţiativă şi 
hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin 
lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau central, respectiv consiliul local 
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

în conformitate cu prevederile art. 119 alin 4 din Hotărârea nr. 64 din 3 decembrie 
2011,actualizată,privind adoptarea Statutului profesiei de avocat, prin contract, părţile pot stabili 
limitele răspunderii avocatului, pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale săvârşite de avocat/ 
asigurat în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare de răspundere profesională Clauzele de 
exonerare totală de răspundere profesională sunt socotite nescrise, iar potrivit art. 127 alin. 1 pentru 
activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute 
în interesul clientului său.

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

Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză ,verificare şi aprobare prezentul proiect de 
hotarare cu privire la angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale 
Primarului Municipiului Făgăraş în calitate de intimaţi, în Dosar nr.4183/226/2018 aflat pe rolul 
Judecătoriei Făgăraş

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU
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Nr.42.923 /18.04.2019
Repartizat pentru avizare 

la comisia

AVIZAT PRIMAR 
GHEORGHE SUCACIU

REFERAT LA PROIECTUL DE HOTARARE AL 
CONSILIULUI LOCAL

privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului 
Municipiului Făgăraş în calitate de intimaţi, în Dosar nr.4183/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei 
Făgăraş

în data de 21.02.2019 s-a înregistrat la Municipiul Făgăraş Cererea modificatoare formulată de 
SC RECON ŞI DOJE SRL şi documentele aferente în Dosarul nr. 4183/226/2018 aflat pe rolul 
Judecătoriei Făgăraş, având ca obiect plângere contravenţională. Municipiul Făgăraş şi Primarul 
Municipiului Făgăraş au calitatea de intimaţi în dosarul în cauză. ' •

Conform prevederilor art.l 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.

Potrivit art.21 alin 3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale primarul poate 
împuternici un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale 
autorităţilor administraţiei publice locale respective, injustiţie.

Având în vedere art. 36 alin 9 din legea mai sus amintită consiliul local are iniţiativă şi 
hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin 
lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau central, respectiv consiliul local 
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

în conformitate cu prevederile art. 119 alin 4 din Hotărârea nr. 64 din 3 decembrie 
2011,actualizată,privind adoptarea Statutului profesiei de avocat, prin contract, părţile pot stabili 
limitele răspunderii avocatului, pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale săvârşite de avocat/ 
asigurat în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare de răspundere profesională Clauzele de 
exonerare totală de răspundere profesională sunt socotite nescrise, iar potrivit art. 127 alin. 1 pentru 
activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în 
interesul clientului său.

Prin adresa inregistrată cu nr.31.791/16.04.2019 Municipiul Făgăraş a solicitat unui cabinet 
individual de avocatură comunicarea unei oferte de preţ pentru reprezentarea intereselor în faţa 
justiţiei, ofertă înregistrată la nr. 42.923/18.04.2019.

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

Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză ,verificare şi aprobare prezentul proiect de 
hotarare cu privire la angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale 
Primarului Municipiului Făgăraş , în calitate de intimaţi, în Dosar nr.4183/226/2018 aflat pe rolul 
Judecătoriei Făgăraş

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data Sempatura

1 Hartoaga Ioana Director DAPL 18.04.2019 Ĉ ------ -------
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Nr. 31791/16.04.2019 

Către,

Cabinet Individual Avocat GHEORGHE CRISTINA 
avocat.gheorghe@yahoo.com

Prin prezenta va inaintăm Cererea modificatoare formulată de SC RECON ŞI DOJE SRL prin 
AAD LAWYERS cu documentele ataşate, în Dosar nr. 4183/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş 
cu termen la data de 15.05.2019, dosar A caro a nul Primar al Municipiului. Făgăraş v-a propui ni calmate 
de apărător.

Ca urmare a celor expuse vă solicităm respectous să ne comunicaţi oferta dumneavoastră de preţ 
pentru reprezentare a UAT Municipiul Făgăraş şi a Primarului Municipiului Făgăraş în dosarul în cauză 
ţinând cont de faptul că obiectul dedus judecăţii este asemănător celorlalte trei dosare nr. 3352/226/2018 
nr. 3353/226/2018 şi nr. 3419/226/2018 pentru care există contracte de asistenţă juridică cu cabinetul 
dumneavoatră de avocatură.

Vă solicităm să ne comunicaţi oferta cât de repede posibil, astfel încât să fie supusă, în termen util 
,spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş pentru luna curentă.

Persoană de contact: Hârţoagă Ioana, tel: 0784.266.927, e-mail: secretariat@primaria-fagaras.ro 

Cu respect,

PRIMAR SECRETAR
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Uniunea Naţionala a Barourilor din Romania - BAROUL BRAŞOV 
Cabinet de Avocat “CRISTINA GHEORGHE”
Codiea, str. Lunga bl. 19 A, ap. 3 judeţul Braşov Tel: 0268-254009 
Braşov, Bd. (uliu Maniu nr. 64 A, ap. 3 Tel: 0268-547225 Fax: 0268-547223 
GSM 0722-765677 - adresa e-mail avocat.gheorghe@vahoo.com

Către: MUNIRIPIUL FAGARAS
Fagaras, str. Republicii nr. 3 judeţul Braşov

Subsemnata avocat Cristina GHEORGHE, titulara Cabinetului de avocat 
„Cristina Gheorghe” sediul in Codiea, str. Lunga bl. 19A, ap. 1 si birou de lucru in 
Braşov, Bd. Iuliu Maniu bl 64A, ap. 3 judeţul B r a ş o v , ____  ____^  _

Vazand inscrisurile comunicate privind cauza ce face obiectul dosarului 
civil nr. 4183/226/2018, manifest disponibilitate in vederea reprezentării 
dumneavoastră in fata Judecătoriei Fagaras si transmit prezenta

OFERTA DE PREŢ

Pentru onorariul brut de 3.500 (treimiicincisute) lei + TVA si include cheltuielile de 
deplasare.

In situaţia in care se va exercita cale de atac, onorariul pentru reprezentare 
in apel/recurs ested e 1.500 (unamiecincisute) lei + TVA

Va mulţumim pentru ca ati avut in vedere cabinetul nostru si va asigur de 
intreaga noastra disponibilitate profesionala.

Braşov, 18.04.2019

Cu deosebita consideraţie,

mailto:avocat.gheorghe@vahoo.com


CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 
ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. //■ /18.04.2019

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 avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului 
Municipiului Făgăraş, în calitate de intimaţi, în Dosarul nr.4183/226/2018, aflat pe rolul 
Judecătoriei Făgăraş

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. / /  /18.04.2019

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

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

- angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului 
Municipiului Făgăraş, în calitate de intimaţi, în Dosarul nr.4183/226/2018, aflat pe rolul 
Judecătoriei Făgăraş

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marilena



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. /18.04.2019

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 care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului 
Municipiului Făgăraş, în calitate de intimaţi, în Dosarul nr.4183/226/2018, aflat pe rolul 
Judecătoriei Făgăraş

Amendamente propuse:
A ^ -

DÎNTE,PREŞE
Bogdad on

SECRETAR, 
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. 4  /18.04.2019

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 avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului 
Municipiului Făgăraş, în calitate de intimaţi, în Dosarul nr.4183/226/2018, aflat pe rolul 
Judecătoriei Făgăraş

Amendamente propuse:

O. ( /

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan Anca

Cod: F-18


