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PROIECT
HOTĂRÂRE NR. /

privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de intimat pârât, în 
Dosar nr.205/62/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov

CONSILIUL LO C A L A L  MUNICIPIULUI FĂG ĂR AŞ, întrunit în şedinţă ordinara

Analizând Expunerea de motive a primarului municipiului Fagaras nr 42.973/1/18.04.2019, Raportul de 
specialitate nr. 42.973/18.04.2019, prin care se propune angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele 
Municipiului Făgăraş în calitate de intimat in Dosarul nr. 205/62/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov, având 
ca obiect pretenţii, reclamant fiind Lazar Diana Ioana si Lazar Denisa Maria prin reprez.legali

în conformitate n r  . . - - ..... . . . ^ .........- . —
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.2I alin.(3) coroborat cu art.62 alin.(l) şi cele ale 36 alin.(9), din Legea administraţiei publice 

locale nr. 2 15/2001, 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. (I), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.l. - (l) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-lui/d-nei GHEORGHE CRISTINA care să 
reprezinte interesele Minicipiului Făgăraş în calitate de intimat pârât in Dosarul nr. 205/62/2018 aflat pe rolul 
Curţii de Apel Braşov, având ca obiect pretenţii

(2) Serviciile juridice constau în: consultanţă, formulare apărare şi reprezentare în cadrul Curţii de Apel 
Braşov, precum şi orice alte demersuri în interesul Municipiului Făgăraş.

(3) Onorariul apărătorului ales este de 5000 lei fără TVA.
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.Ol.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 ELENA GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu ____voturi pentru
Consilieri in funcţie 19 
Consilieri prezenţi_

Cod: F-19

http://www.primaria-fagaras.ro
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Nr. 42.973/l 8.04.2019

AVIZAT PRIMAR 
GHEORGHE SUCACIU

Repartizat pentru avizare 
la comisia H c g J j?

A*

REFERAT LA PROIECTUL DE HOTARARE AL 
CONSILIULUI LOCAL

privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de intimat 
pârât, în Dosar nr.205/62/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov

Prin acţiunea ce formează obiectul dosarului 205/62/2018 acţiunea reclamanţilor Lazar Diana 
Ioana si Lazar Denisa Maria prin reprez.legali impotriva Municipiului Fagaras reprezentând pretenţii 
a fost respinsa, iar aceştia au formulat apel

Conform prevederilor arc.I aiîn.(2), iit. 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.

Reprezentantul Municipiului Fagaras in dosarul susmentioanat a fost av Gheorghe Cristina, 
care a fosrmulat apararile necesare in dosar fmd prezenta pentru susţinerea acţiunii. Conform ofertei 
trimise, onorariul propus pentru apărarea Municipiului Fagaras in calea de atac, la Curtea de Apel 
Braşov este de 5000 lei plus TVA.

Termenul in dosarul susmenţionat a fost fixat la data de 22.04.2019.
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, în 
calitate de intimat parat, în Dosar nr.205/62/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data Semnătură 
- ^ 4 ^ 2 -----------

1 Adrian Gavrila Consilier juridic 18.04.2019
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Nr. 42.973/1/18.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

A proiectului de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului 
Făgăraş în calitate de intimat pârât, în Dosar nr.205/62/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov

Prin acţiunea ce formează obiectul dosarului 205/62/2018 acţiunea reclamanţilor Lazar Diana Ioana si 
Lazar Denisa Maria prin reprez.legali impotriva Municipiului Fagaras reprezentând pretenţii a fost 
respinsa, iar aceştia au formulat apel

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.

■ - • Potd y,;t ait.21 dîhi 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.

Reprezentantul Municipiului Fagaras in dosarul susmentioanat a fost av Gheorghe Cristina, 
care a fosrmulat apararile necesare in dosar find prezenta pentru susţinerea acţiunii. Conform ofertei 
trimise, onorariul propus pentru apărarea Municipiului Fagaras in calea de atac, la Curtea de Apel 
Braşov este de 5000 lei plus TVA.

Primul termen in dosarul susmenţionat a fost fixat la data de 22.04.2019.
în raport cu dificultatea, amploarea, durata natura, cazului şi importanţa intereselor în cauză a 

fost elaborat prezentul proiect de hotarare .
După avizarea de către comisiile de specialitate, proiectul de hotarare insotit de expunerea de 

motive, raportul de specialitate al compartimentului de resort si avizul comisiilor respective va fi 
prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Muncipiului Făgăraş.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

http://www.primaria-fagaras.ro
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U.N.B.R. BAROUL BRAŞOV - CABINET DE AVOCAT “ CRISTINA GHEORGHE “
Braşov. Bei. Iuliu Mcmiu, nr,64A. ap. 3, tel: 0268-54722 ; Fax ::  0268-547223 

G SM : 0722-765677; E-mail avocat.£lieor('lie(â)yahoo.com

CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA
Seria BV Nr. 157956/2019

încheiat între :
I.Cabinet de avocat « Cristina Gheorghe », eu sediul in Codlea, str. [.ungă nr. 19A, ap. I,judeţul Braşov, 
înfiinţat prin Hotărârea Baroului Braşov nr. 73/1995 cod fiscal 27873651 si contul bancar în lei 

R003RNCB0054144846330001 RON si RQ73RNCB0054144846330002 cont bancar curo) . cod SWIFT/BIC - R.NCB 
ROBU .deschis la BCR Agenţia Codlea , prin Avocat Cristina Gheorghe. în calitate de avocat titular, pe de o parte, si.

2 MUNICIPIUL FAGARAS. cu sediul in Faragas, str. Republicii nr. 3 judeţul Braşov, prin primar Gheorghe 
SUCACIU, CUI/C1F 4384419

In conformitate cu prevederile Legii 51/1995, modificata si completata prin Legea 255/2004 pentru organizarea si 
execitarea profesiei de avocat si ale Statutului profesiei, convin următoarele :

Articolul I : OBIECTUL CONTRACTULUI
Asistenta juridica/ reprezentare Municipiul Fagara intimat dosar civil nr. 205/62/2018 in etapa procesuala a apelului în fata 
Ci,r+:i de. Apel Braşov. -

Articolul 2 : ONORARIUL
2.L_Onorariul convenit este in cuantum de 5.000 (cincimii) lei + TVA 950 -  5950 lei
2.2. Alte menţiuni cu privire la onorariu -se va achita in 2 transe după cum urmeaza : 50% din onorariu se va achita in termen de 
15 zile de la data fixata de instanţa ca fiind primul termen de judecata, dar nu mai târziu de 30 de ile de la data transmiterii facturii 
Si 50% cu 5 zile inainte de termenul la care părţile aprcciaza ca vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel incat onorariul sa poata fi 
solicitat cu titlu de cheltuieli de judecata.

Articolul 3 : CHELTUIELI
3.1. Cheltuielile aferente activitatii sus menţionate (taxe de timbru, costuri copiere sau traducere acte. citare prin publicitate, 
onorariu curator parat, etc.) vor fi suportate de client separat de plata onorariului.

Articolul -I: CLAUZE SPECIALE
4.1. Raporturile dintre parii nu pot fi dovedite dccat cu prezentul contract si\sau in condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de 
avocat.
4.2. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informaţiilor pe care le va furniza avocatului si isi va exprima acordul ca 
demersurile făcute de avocat sa fie conform informaţiilor furnizate.
4.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru recuperarea creanţelor privind plata onorariului avocaţial si cheltuielile 
aferente.
4.4. Executarea obligaţiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizează de către avocaţii care isi exercita profesia in 
cadrul acesteia.
4.5. Fala de terii dovada prezentului contract se face prin împuternicirea avocaţiala. Prezentul contract nu poate li adus Ia 
cunostiinta terţilor decât cu acordul expres al pârtilor.
4.6. Neplata onorariului in cuantumul si la termenele fixate conform art. 2 din contract, precum si neachitarea contravalorii 
cheltuielilor efectuate potrivii art. 3 din contract dau dreptul avocatului sa procedeze la rezilierea prezentului contract (ara nicio 
alta formalitate si fara nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara. Prezentul pact comisoriu de gradul (V isi produce efectele 
de la dala scadentei obligaţiei neexecutate.
Articolul 5 : ALTE CLAUZE
Articolul 6 : LOCUL SI DATA ÎNCHEIERII. ÎNREGISTRAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract s-a inchcial - prin e-mail transmis la data de 11.03.2019 in doua exemplare, ambele parti atestând ca 
exemplarul original a fost inmanat/conumical clientului iar copia a fost pastrala de către forma de exercitare a profesiei dc avocat 
si înregistrat sub nr. 32/1 1.03.2019 in registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica.

CABINET DE AVOCAT CRISTINA GHEORGHE
Atest data, conţinutul actului
identitatea semnatarului prezentului contract

Act de identitate si semnătură client
Gheorghe Sucaciu -  CI seria ZV nr. 976Isi
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Informaţii dosar *

Informaţii generale
Părţi
Şedinţe
Căi atac
Citare prin publicitate 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) 205/62/2018

Data înregistrării 15.02.2019

Data ultimei modificări: 17.04.2019

Secţie: Secţia Civilă

Materie: Civil

Obiect: pretenţii

Stadiu procesual: Apel

Părţi

Nume Calitate parte

LAZĂR DIANA-IOANA, ÎN NUME PROPRIU, ASISTATĂ DE OCROTITORII LEGALI LAZĂR MARIA ŞI Apelant 
LAZĂRIOAN-CIPRIAN Reclamant

LAZĂR DENISA-MARIA, ÎN NUME PROPRIU, ASISTATĂ DE OCROTITORII LEGALI LAZĂR MARIA SI Apelant 
LAZĂR IOAN-CIPRIAN Reclamant

MINISTERUL MEDIULUI, PRIN REPREZENTANT LEGAL Intimat Pârât

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A VÂNĂTORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI BRAŞOV, PRIN NOAGHEA Intimat Pârât
NELU PETRU

REGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR PRIN DIRECŢIA SILVICĂ BRAŞOV , PRIN REPREZENTANT LEGAL Intimat 

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ PRIN PRIMAR Intimat Pârât

Şedinţe

22.04.2019

Ora estimata: 10:00 
Complet: C 2Ap. NCPC civil 
Tip soluţie: Amână cauza 
Soluţia pe scurt:
Document:

22.04.2019

Ora estimata: 10:00 
Complet: C6Ap NCPC civil 
Tip soluţie:
Soluţia pe scurt:

portal.just.ro/64/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=6200000000128570&id_inst=64 1/2
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Document:

25.03.2019 • ...

Ora estimata: 10:00 
Complet: C 2Ap. NCPC civil 
Tip soluţie: încheiere
Soluţia pe scurt: Admite cererea de ajutor public judiciar formulată de către apelantele Lazăr Diana-Ioana şi Lazăr 
Denisa Maria, asistate de ocrotitori legal Lazăr Maria şi Lazăr Ioan-Ciprian, şi, în consecinţă: Scuteşte apelantele de 
plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 6.855 lei datorată pentru judecata cauzei în apei. Fără cale de atac. 
Pronunţată azi, 25.03.2019, în şedinţă publică.
Document: încheiere de şedinţă 25.03.2019

11.03.2019

Ora estimata: 10:00 
Complet: C 2Ap. NCPC civil 
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: Faţă de lipsa înscrisurilor solicitate de instanţă, amână soluţionarea cererii de ajutor public judiciar la 
data de 25.03.2019, în Camera de consiliu, fără citarea părţilor.
Document: încheiere de şedinţă 11.03.2019

Dată declarare Parte declarantă Cale de atac

11/02/2019 LV\ZĂR DENISA-MARIA, ÎN NUME PROPRIU, ASISTATĂ DE OCROTITORII LEGALI Apel 
LAZĂR MARIA SI LAZĂR IOAN-CIPRIAN, LAZĂR DIANA-IOANA, ÎN NUME PROPRIU,
ASISTATĂ DE OCROTITORII LEGALI LAZĂR MARIA SI LAZĂR IOAN-CIPRIAN,

Citare prin publicitate

Nu există informaţii.
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CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI 

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ. 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

COMISIA 4

AVIZ NR. >3 /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, în calitate de pârât, 
în Dosar nr.205/62/2018, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov

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. 3  /18.04.2019

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 avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş, în calitate de pârât, 
în Dosar nr.205/62/2018, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marileifi

C od : F -18



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, în calitate de pârât, 
în Dosar nr.205/62/2018, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov

Amendamente propuse:
A r  ' f'iaAc?c^---------------------------------------------------------------------- ----- ------v --- * — —

PREŞEDINTE,
Bogdan^on

SECRETAR, 
Malene Petru

C od: F-18



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. - 2  /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, în calitate de pârât, 
în Dosar nr.205/62/2018, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, SECRETAR,
CârlaiyAnca


