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PROIECT

HOTĂRÂREA nr. 
din data d e ..................

- privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 

întrunit în şedinţă ordinară,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional;Analizând referatul de specialitate nr. 62996/20.12.2021 al Biroului implementare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş şi Raportul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş cu nr. 62996/1/20.12.2021 prin care se propune angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional,Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: în conformitate cu:prevederile art. I. alin. (2) lit. b) 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.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) şi cele ale 129 alin.(14), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;Ţinând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată;în temeiul art. 139 alin. (1], art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. (1) Se aprobă angajarea unui avocat în persoana d-lui DRĂGHICI GABRIEL- CRISTIAN pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional.
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(2) Serviciile juridice constau în:- actualizare acte constitutive;- dare de dată certă;- înregistrare dosar la judecătoria Făgăraş.
(3) Onorariul avocatului ales este de 1.550 lei plus TVA.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraş.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Făgăraş prin avocatul desemnat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI MICRO REGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional şi Direcţia Buget Finanţe.

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Municipiului Făgăraş prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Făgăraş şi pe pagina de internet www.primaria-fagaras.ro.
IniţiatorPrimarGHEORGHE SUCACIU

Cod: F-17
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Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roSERVICIU INVESTIŢII, IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANŢARE, RELAŢII INTERNAŢIONALE 
BIROU IM PLEM ENTARE PROIECTE DE FINANŢARE, RELAŢII INTERNAŢIONALENr. 62996/1/20.12.2021

R E FE R A T  D E A P R O B A R Eal Proiectului de hotărâre al Consiliului Local- privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI MICRO REGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional,
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr.1/22.07.2021 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei prin Act Adiţional ca urmare a:aderării U.A.T. Comuna Cârţa şi U.A.T. Comuna Racoviţa la ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI modificării datelor de identificare ale persoanelor desemnate să reprezinte UAT în Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, în urma alegerilor locale din luna septembrie 2020,Ţinând seama de scopul "ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI” în vederea aprobării Instrumentului de Investiţii Teritoriale Integrate (ITI} în Microegiunea Ţara Făgăraşului pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, finalizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Ţara Făgăraşului şi prevederea unor alocări pentru Investiţia Teritorială Integrată Microregiunea Ţara Făgăraşului în valoare totală de 2.500.000.000 euro;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, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot achiziţiona servicii juridice de reprezentare numai cu aprobarea consiliului local;Potrivit art. 109 alin. (3} din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, primarul poate împuternici un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, în justiţie;în temeiul art. 129 alin. (14} din OUG nr. 57/2019, 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.
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Serviciile juridice constau în:- actualizare acte constitutive;- dare de dată certă;- înregistrare dosar la judecătoria Făgăraş.Conform ofertei nr. 62988/20.12.2021 trimisă de Cabinet Avocat Draghici Gabriel-Cristian, onorariul propus pentru serviciile juridice pentru dare de dată certă actului constitutive şi statutului este de 1.550 lei plus TVA.Solicităm aprobarea angajării unui avocat care să reprezinte Municipiul Făgăraş pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional.Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză, verificare şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.
Primar,SUCACIU GHEORGHE
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RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotărâre al Consiliului local
- privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI MICRO REGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional,
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 1/22.07.2021 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei prin Act Adiţional ca urmare a:aderării U.A.T. Comuna Cârţa şi U.A.T. Comuna Racoviţa la ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI #modificării datelor de identificare ale persoanelor desemnate să reprezinte UAT în Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, în urma alegerilor locale din luna septembrie 2020,Ţinând seama de scopul "ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI" în vederea aprobării Instrumentului de Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) în Microegiunea Ţara Făgăraşului pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, finalizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Ţara Făgăraşului şi prevederea unor alocări pentru Investiţia Teritorială Integrată Microregiunea Ţara Făgăraşului în valoare totală de 2.500.000.000 euro; 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, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot achiziţiona servicii juridice de reprezentare numai cu aprobarea consiliului local;Potrivit art. 109 alin. (3) din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, primarul poate împuternici un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, în justiţie;în temeiul art. 129 alin. (14) din OUG nr. 57/2019, 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
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profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.Serviciile juridice constau în:- actualizare acte constitutive;- dare de dată certă;- înregistrare dosar la judecătoria Făgăraş.Conform ofertei nr. 62988/20.12.2021 trimisă de Cabinet Avocat Draghici Gabriel-Cristian, onorariul propus pentru serviciile juridice pentru dare de dată certă actului constitutive şi statutului este de 1.550 lei plus TVA.Solicităm aprobarea angajării unui avocat care să reprezinte Municipiul Făgăraş pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional.Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză, verificare şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.Cu deosebită consideraţie,
Avizat,Director economic

Nr.crt. Funcţia şi atribuţia Numele şi prenumele Data Semnătura
1. Avizat -  Şef Birou Peptea Florina 20.12.20212. întocmit - consilier Zară Cristina 20.12.2021 \
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Către Municipiul FăgăraşServiciul Investiţii, Implementare Proiecte de Finanţare, Relaţii Internationale
9Birou Implementare Proiecte de Finanţare, Relaţii InternaţionaleUrmare a adresei d-voastre prin care ne solicitaţi transmiterea unei oferte pentru servicii juridice, reprezentând: actualizare acte constitutive, dare de dată certă şi înregistrare dosar la judecătoria Făgăraş - Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară -  ITI Microregiunea Ţara Făgăraşului, oferta noastră este de 1.550 lei+T V A .aIn măsura în care sunteti de acord, vom proceda la încheierea contractului de asistenţă juridică.


