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HOTĂRÂREA NR.____
din data d e____________

privind angajarea unui avocat în Dosarul nr.5922/3/2020* în care Muniucipiul Fagaras are 
calitatea de intimat pârât, la Curtea de Apel Bucureşti

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit in şedinţa..............................

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr 
/1/19.01.2022 şi Raportul de specialitate nr. ŢM_J2%19.01.2022, prin care se propune 

angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Municipiului Fagaras in calitate de intimat 
pârât, la Curtea de Apel Bucureşti , având ca obiect anulare act administrativ

Văzând avizul favorabil al C om isiei................................................................................................. ,
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. 109 alin.(3) coroborat cu art. 154 alin.(6) şi cele ale 129 alin.(i4), din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

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

în  temeiul ari. 139 alin.(3), lit.c şi art. 243 alin.(i), lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-lui av.GHEORGHE ADRIAN 
care să reprezinte interesele Muniucipiul Fagaras în calitate de intimat pârât Dosarul nr. 
5922/3/2020*, la Curtea de Apel Bucureşti având ca obiect anulare act administrativ

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

(2) Onorariul apărătorului ales este de 9000 lei Iară TVA şi se va achita şi in 2 tranşe după 
cum urmează : 50% din onorariu se va achita in termen 15 zile de la data fixată de instanţa ca fiind primul 
termen de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii facturii şi 50% cu 5 zile înainte de 
termenul la care părţile apreciaza că vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel încât onorariul să poată fi 
solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată.

(3) In termen de 5 zile după fiecare termen de judecată apărătorul desemnat la art.l va 
prezenta o situaţie privind susţinerile fiecărei părţi în şedinţa de jucată precum şi dispoziţiile 
instanţei pentru următorul termen.

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 îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri,se imputerniceşte Primarul 
Municipiului Făgăraş prin avocatul desemnat pentru reprezentare în instanţa şi Direcţia Buget 
Finanţe.

INIŢIATOR,
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

Vizat pentru legalizata 
Secretarul General al/Mun -iniului. 

LAURA ELENA/OTJN(
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Hotărârea s-a adoptat c u __voturi pentru
Consilieri in funcţie 18 
Consilieri prezenţi____

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de şedinţă 
lex. colecţie 
lex. Prefectură 
lex. Primar 
1 ex. Secretar
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Nr. înregistrare: din 19.01.2022 APROBAT
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARARE AL
CONSILIULUI LOCAL

privind angajarea unui avocat în Dosarul nr.5922/3/2020* în care M unicip iu l Fagaras are calitatea de 
intimat pârât, la Curtea de Apel Bucureşti

Prin Hotararea 5520/2021 pronunţata in Dosar nr.5922/3/2020* unde Municipiul Fagaras are 
calitatea de reclamant, Tribunalul Bucureşti:

“Admite cererea formulată de reclamantul MUNICIPIUL FAGARAS. în contradictoriu cu paratul 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI . Anulează Decizia nr. 43 / 
21.01.2020 emisa de Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării si Administraţiei privind soluţionarea contestaţiei 
formulate de către UAT Mun. Fagaras, înregistrată la M.L.P.D.A. cu nr. 179703 / 23.12.2019 şi sub nr. 180460 / 
23.12.2019, Decizia nr. 256 / 28.04.2020 emisa de Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării si Administraţiei 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de către UAT Municipiul Făgăraş, înregistrată la sediul MLPDA cu nr. 
52425/03.04.2020 şi Nota de neconformitate nr 130163/24,10,2019 emisa de Direcţia Autorizare Proiecte - Direcţia 
Generala Programul Operaţional Regional din cadrul MLPDA, pentru Proiectul cod SMIS 123133, cu titlul 
„Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calitatii vieţii in Mun. 
Fagaras” Obligă pârâtul Ministerul Dezvoltării. Lucrărilor Publice si Administraţiei la decontarea sumelor solicitate 
la plata prin cererea de rambursare nr, 1 / 06.09.2019 si cererea de rambursare nr, 2/06.02.2020 aferente contractului 
de finanţare nr. 4464 din 27.06.2019. încheiat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 pentru 
finanţarea proiectului "Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Reţelei de străzi urbane in vederea creşterii 
calitatii vieţii in municipiul Fagaras", Cod SMIS 123133. Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 13.080 
de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat. Prezenta hotărâre poate fi atacată cu recurs, 
în termen de 15 zile de la comunicare,”

împotriva Hotărârii susmenţionate a declarat recurs MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, 
DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI,

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 a r t.l09 alin 3 din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 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. 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 intere

http://www.prtmarta-fiagaras.ro


Conform ofertei trimise de Cab av. Gheorghe Adrian nr.2059/19.01.2022, si aprobata onorariul 
propus pentru apărarea Municipiului Fagars , la Curtea de Apel Bucureşti este de 9000 lei fara TVA şi se 
va achita şi in 2 tranşe după cum urmează : 50% din onorariu se va achita in termen 15 zile de la data fixată de 
instanţa ca fiind primul termen de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii facturii şi 50% cu 
5 zile înainte de termenul la care părţile apreciaza că vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel încât onorariul să poată 
fi solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată

In termen de 5 zile după fiecare termen de judecată apărătorul desemnat la art.l va prezenta o 
situaţie privind susţinerile fiecărei părţi în şedinţa de jucată precum şi dispoziţiile instanţei pentru 
următorul termen.

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 în Dosarul nr.5922/3/2020* în 
care Muniucipiul Fagaras are calitatea de intimat pârât, la Curtea de Apel Bucureşti

NR. CRT. F U N C Ţ IA  ŞI A T R IB U Ţ IA N U M E L E  ŞI 
P R E N U M E L E

DATA SE M N Ă T U R A

1. C o n silie r  ju r id ic G a v rilă  A d rian  T ra ia n 19 .01 .2022

- C L _______________
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Nr. J  1*1 > / l  din 19.01.2022

REFERAT DE APROBARE

privind angajarea unui avocat în Dosarul nr.5922/3/2020* în care Muniucipiul Fagaras are calitatea de 
intimat pârât, la Curtea de Apel Bucureşti

Prin Flotararea 5520/2021 pronunţata in Dosar nr.5922/3/2020* unde Municipiul Fagaras are 
calitatea de reclamant, Tribunalul Bucureşti:

“Admite cererea formulată de reclamantul MUNICIPIUL FAGARAS, în contradictoriu cu paratul 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI . Anulează Decizia nr. 43 / 
21.01.2420 emisa de Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării si Administraţiei privind soluţionarea contestaţiei 
formulate de către UAT Mun. Fagaras, înregistrată la M.L.P.D.A. cu nr. 179703 / 23.12.2019 şi sub nr. 180460 / 
23.12.2019, Decizia nr. 256 / 28.04.2020 emisa de Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării si Administraţiei 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de către UAT Municipiul Făgăraş, înregistrată la sediul MLPDA cu nr. 
52425/03 04.2020 şi Nota de neconformitate nr 130163/24,10,2019 emisa de Direcţia Autorizare Proiecte - 
Direcţia Generala Programul Operaţional Regional din cadrul MLPDA, pentru Proiectul cod SMIS 123133, cu 
titlul „Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calitatii vieţii in Mun. 
Fagaras” Obligă pârâtul Ministerul Dezvoltării. Lucrărilor Publice si Administraţiei la decontarea sumelor 
solicitate la plata prin cererea de rambursare nr. 1 / 06.09,2019 si cererea de rambursare nr, 2/06.02.2020 aferente 
contractului de finanţare nr. 4464 din 27.06.2019, încheiat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 
pentru finanţarea proiectului "Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Reţelei de străzi urbane in vederea 
creşterii calitatii vieţii in municipiul Fagaras", Cod SMIS 123133. Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma 
de 13.080 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat. Prezenta hotărâre poate fi 
atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare,”

Împotriva Hotărârii susmenţionate a declarat recurs MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, 
DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI,

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 a r t.l09 alin 3 din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 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. 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 intere



Conform ofertei trimise de Cab av. Gheorghe Adrian nr.2059/19.01.2022, si aprobata onorariul 
propus pentru apărarea Municipiului Fagars , la Curtea de Apel Bucureşti este de 9000 lei fara TVA şi 
se va achita şi in 2 tranşe după cum urmează : 50% din onorariu se va achita in termen 15 zile de la data fixată de 
instanţa ca fiind primul termen de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii facturii şi 50% 
cu 5 zile înainte de termenul la care părţile apreciaza că vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel încât onorariul să 
poată fi solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată

Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză ,verificare şi aprobare prezentul proiect de 
hotarare cu privire la angajarea unui avocat în Dosarul nr.5922/3/2020* în care Muniucipiul Fagaras 
are calitatea de intimat pârât, la Curtea de Apel Bucureşti

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU
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Ofertă asistenţă juridică/reprezentare recurs dosar nr. 5922/3/2020*

From: sca gheorghe & gheorghe (avocat.gheorghe@yahoo.com)

Io: ady_gh@yahoo.com

Date: Monday, January 17, 2022, 11:41 AM GMT+2

Bună ziua,

fflUN’C î Pî UL  F Ă G Ă R A Ş  

^ ia - Z L L u n a ? 7

Onorariul de reprezentare; în etapa recursului, în dosarul mai sus menţionat, este de 9.000 plus TVA.

Cu stimă,
av. Adrian Gheorghe

CABINETE DE AVOCAT "ADRIAN GHEORGHE “ si " CRISTINA GHEORGHE”
Codlea. str. Lunga nr.19Aap.1; tel:0268- 254009 ;
Braşov, Bd. luiiu Maniu. nr.64A, ap.3, tel/fax : 0268-547225 ; 0268-547223 
Tel/fax . RDS 0368-446482 ; 0368-446481; GSM : 0722-765677 ; 0723-324298;
E-mail: avocat.gt1e0rgl1e@vahoo.com ; office@avocatgheorghe.ro ; adrian@avocatgheorghe.ro ; cristina@avocatgheorghe.ro

mailto:avocat.gheorghe@yahoo.com
mailto:ady_gh@yahoo.com
mailto:office@avocatgheorghe.ro
mailto:adrian@avocatgheorghe.ro
mailto:cristina@avocatgheorghe.ro


1/18/22, 1:29 PM Curtea de Apel BUCUREŞTI - Informaţii dosar

Portal > Curtea de Apel BUCUREŞTI > Informaţii dosar

Informaţii dosar

Informaţii generale
Părţi
Şedinţe
Căi atac
Citare prin publicitate 

Informaţii generale

Nr, unic (nr. format 
vechi) :

5922/3/2020*

Data înregistrării 26.10.2021

Data ultimei modificări; 28.12.2021

Secţie: Secţia a VUI-a contencios administrativ şi fiscal

Materie: Contencios administrativ şi fiscal

Obiect: anulare act administrativ

Stadiu procesual: Recurs

Părţi

Nume Calitate parte

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ Intimat Pârât

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI Recurent Pârât

Şedinţe

Nu există informaţii.

Căi atac

Dată declarare Parte declarantă Cale de atac

19/10/2021 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI, Recurs 

25/10/2021 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI, Recurs

Citare prin publicitate

Nu există informaţii,

portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000961060&idJnst=2 1/1
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informaţii dosar

Informaţii generale
Părţi
Şedinţe
Căi atac
Citare prin publicitate 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 5922/3/2020*

Data înregistrării 08.03,2021

Data ultimei modificări: 26.10,2021

Secţie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal

Materie: Contencios administrativ şi fiscal

Obiect: anulare act administrativ

Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ Reclamant

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI Pârât

Şedinţe

30.09.2021

Ora estimata: 13:00 
Complet: C20 Fond-CA 
Tip soluţie: Admite cererea
Soluţia pe scurt: Respinge excepţia tardivitatii cererilor modificatoare, ca neîntemeiată, Respinge excepţia prescripţiei, 
ca neîntemeiată. Admite cererea formulată de reclamantul MUNICIPIUL FAGARAS, în contradictoriu cu paratul 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI. Anulează Decizia nr. 43 / 21.01.2020 emisa 
de Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării si Administraţiei privind soluţionarea contestaţiei formulate de către UAT 
Mun. Fa ga ras, înregistrată ia M.L.P.D.A. cu nr. 179703 / 23.12,2019 şi sub nr. 180460 / 23.12,2019, Decizia nr. 256 / 
28,04.2020 emisa de Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării si Administraţiei privind soluţionarea contestaţiei 
formulate de către UAT Municipiul Făgăraş, înregistrată la sediul MLPDA cu nr. 52425/03,04.2020 şi Nota de 
neconformitate nr 130163/24,10,2019 emisa de Direcţia Autorizare Proiecte - Direcţia Generala Programul 
Operaţional Regional din cadrul MLPDA, pentru Proiectul cod SMIS 123133, cu titlul „Modernizarea Scolii Gimnaziale 
nr. 7 si a reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calitatii vieţii in Mun. Fagaras" Obligă pârâtul Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei la decontarea sumelor solicitate la plata prin cererea de rambursare nr.
1/ 06.09,2019 şi cererea de rambursare nr, 2/06.02.2020 aferente contractului de finanţare nr. 4464 din 27.06.2019, 
încheiat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 pentru finanţarea proiectului "Modernizarea Scolii 
Gimnaziale nr. 7 si a Reţelei de străzi urbane in vederea creşterii calitatii vieţii in municipiul Fagaras", Cod SMIS 
123133. Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 13.080 de iei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând 
în onorariu de avocat. Prezenta hotărâre poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, potrivit 
art. 20 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, calea de atac urmând a fi depusă ia Tribunalul Bucureşti, Secţia a Il-a 
Contencios Administrativ şi Fiscal, conform art. 490 C.pr.civ, Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie, 
conform art. 427 C.pr.civ. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 30.09.2021, prin punerea soluţiei ia dispoziţia părţilor 
prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.396, alin.2 cod proc. civ

portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000961060&idJnst=3 1/3
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Document: Hotărâre 5520/2021 30.09,2021

16,09,2021

Ora estimata: 14:00
Complet: C20 Fond-CA
Tip soluţie: Amână pronunţarea
Soluţia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30,09.2021. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor conform art. 396 alin. 2 C.pr.civ,, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi,
16.09.2021.^
Document: încheiere - Amânare iniţială a pronunţării 16.09.2021

08.07.2021

Ora estimata: 10:30 
Complet: C20 Fond-CA 
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: încuviinţează cererea de amânare formulată de reclamant şi acordă termen la 16.09,2021. 
Document: încheiere de şedinţă 08.07.2021

03,06.2021

Ora estimata: 13:00 
Complet: C20 Fond-CA 
Tip soluţie: Repus pe rol
Soluţia pe scurt: în baza art. 400 C proc civ, repune pe rol procesul privind soluţionarea cauzei având ca obiect 
dosarul de mai sus. Fixeaza termen in vederea continuării cercetării procesului la data de 08.07.2021, ora 10,30 
pentru când părţile vor fi citate, paratul fiind citat cu copie de pe cererile modificatoare intitulate note de şedinţă 
depuse de reclamant ia datele de 02.04.2020 şi 15.05.2020, cu menţiunea de a formula întâmpinare pana la 
termenul acordat, respectiv î se va pune in vedere obligaţia de a depune la dosarul cauzei întreaga documentaţie 
care a stat la baza emiterii actelor administrative contestate, inclusiv contractul de finanţare nerambursabîlă, 
Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 , solicitările de clarificări şi răspunsurile la clarificări. 
Pronunţata prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei,, conform art. 396 alin.2 cpc, azi,
03,06,2021,^
Document: încheiere de şedinţă 03,06.2021

20,05,2021

Ora estimata: 14:00
Complet: C20 Fond-CA
Tip soluţie: Amână pronunţarea
Soluţia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.06,2021, Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor conform art, 396 alin. 2 C.pr.civ., prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi,
20.05.2021, a
Document: încheiere - Amânare iniţială a pronunţării 20.05.2021

08.04.2021

Ora estimata: 13:00 
Complet: C20 Fond-CA 
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: Fată de cererea de amânare formulate, amână cauza si acordă termen la data de 20.05,2021, ora 
14:00
Document: încheiere de şedinţă 08,04.2021

Căî atac

Dată declarare Parte declarantă Cale de atac
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19/10/2021 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI,

25/10/2021 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI,

Citare prin publicitate

Nu există informaţii.

Recurs

Recurs
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