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-PROIECT-

HOTĂRÂREA nr. ______
din data d e__________ 2022

-privind angajarea unui avocat in dosar civil nr, 40/64/2022 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov 
in care Municipiul Făgăraş are calitatea de contestator in contradictoriu cu DIJMĂRESCU SEBASTIAN- 
ŞTEFAN şi DIJMĂRESCU ADINA-MARIA, reprezentaţi legal de avocat Munteanu Mihai-Claudiu, 
obiectul dosarului fiind contestaţie la executare-contestaţie la titlu,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul de aprobare nr. 6282/15.02.2022 şi Raportul de specialitate nr. 
6282/1/15.02.2022, al Compartimentului juridic prin care se propune angajarea unui avocat in dosar civil 
nr. 40/64/2022 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov, in care Municipiul Făgăraş are calitatea de contestator 
in contradictoriu cu DIJMĂRESCU SEBASTIAN-ŞTEFAN şi DIJMĂRESCU ADINA-MARIA, 
reprezentaţi legal de avocat Munteanu Mihai-Claudiu, obiectul dosarului fiind contestaţie la executare- 
contestaţie la titlu, stadiul procesual-apel.

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.(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, republicata
Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv:

în temeiul art. 139 alin.(3), lit.c şi art. 243 alin.(l), lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art.l (l)-Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-nei avocat TICU VIORICA, care să 
reprezinte interesele Municipiului Făgăraş, in calitate de contestator, in dosar civil nr. 40/64/2022, aflat 
pe rolul Curţii de Apel Braşov având ca obiect contestaţie la executare-contestaţie la titlu -stadiu 
procesual apel.

(2) -Serviciile juridice constau in Consultanţă, formulare apărare şi reprezentare in cadrul 
Curţii de Apel Braşov, precum şi orice alte demersuri in interesul Municipiului Făgăraş,

(3) -Onorariul apărătorului ales este de 1000 lei inclusiv TVA şi se va achita intr-o singură 
tranşă pentru redactarea şi susţinerea la data fixată de instanţa ca fiind termen de judecată, pentru pregătirea şi 
susţinerea apelului.
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(4)-în termen de 5 zile după fiecare termen de judecată, apărătorul desemnat la art. 1 va
prezenta o situaţie privind susţinerile fiecărei părţi în şedinţa de judecată, precum şi dispoziţiile instanţei 
pentru următorul termen.

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.

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.

GHEORGHE SUCACIU

INIŢIATOR,
PRIMAR,

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

Prezenta hotărâre se comunică:
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Nr. 6282/1/15.02.2022
AVIZAT PRIMAR 
GHEORGHE SUCACIU

RAPORT DE SPECIALITATE

privind angajarea unui avocat in dosar civil nr. 40/64/2022 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov in care 
Municipiul Făgăraş are calitatea de apelant in contradictoriu cu DIJMĂRESCU SEBASTIAN-ŞTEFAN şi 
DIJMĂRESCU ADINA-MARIA, reprezentaţi legal de d-nul avocat Munteanu Mihai-Claudiu,

Prin acţiunea ce formează obiectul dosarului 40/64/2022, Primăria Municipiului Făgăraş a solicitat 
lămurirea înţelesului titlului executoriu al Deciziei civile nr. 426/AP/29.06.2020.

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.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 interesul clientului său.

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

Conform ofertei nr. 5542/10.02.2022 trimisa de d-na avocat Ticu Viorica, onorariul propus pentru 
apărarea Municipiului Fagaras la Curtea de Aple Braşov este de 1000 lei inclus TVA şi se va achita şi 
intr-o singură tranşă.

în raport cu dificultatea, amploarea, durata natura, cazului şi importanţa intereselor în cauză 
solicităm aprobarea angajării unui avocat care sa reprezinte Municipiul Fagaras.

După avizarea de către comisiile de specialitate, proiectul de hotarare insotit de referatul de 
aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de resort si avizul comisiilor respective va fi 
prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraş.

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data Semnătură

1 Crişan Camelia Consilier juridic 15.02.2022
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Nr. 6282/15.02.2022

REFERAT DE APROBARE

privind angajarea unui avocat in dosar civil nr. 40/64/2022 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov in care 
Municipiul Făgăraş are calitatea de apelant in contradictoriu cu intimaţii DIJMĂRESCU SEBASTIAN- 
ŞTEFAN şi DIJMĂRESCU ADINA-MARIA-Obiectul dosarului fiind contestaţie la executare, contestaţie la 
titlu.

Prin acţiunea ce formează obiectul dosarului 40/64/2022, Primăria Municipiului Făgăraş a solicitat 
lămurirea înţelesului titlului executoriu al Deciziei civile nr. 426/AP/29.06.2020.

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. 109 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 interesul clientului său.

Serviciile juridice constau în: consultanţă, formulare apărare şi reprezentare în cadrul Judecătoriei Fagaras, 
precum şi orice alte demersuri în interesul Municipiului Fagaras.

Serviciile juridice constau în: consultanţă, formulare apărare şi reprezentare în cadrul Judec.Fagaras 
precum şi orice alte demersuri în interesul Municipiului Fagaras.

Conform ofertei nr.5542/10.02.2022 trimisa de d-na avocat Ticu Viorica, onorariul propus pentru 
apărarea Municipiului Fagaras la Curte de Apel Braşov este de 1000 lei inclus TVA şi se va achita într-o 
singură tranşă pentru susţinerea la termenele de judecată iar a doua tranşă urmând a fi plătită la pregătirea şi 
susţinerea apelului propriu zis şi a concluziilor scrise

Primar
Gheorghe Sucaciu

mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


MUNICIPIUL FAGARAŞ

Cabinet avocat Ticu Viorica
Sediul Mun Fagaras str M Eminescu Bloc C Sc A ap 1

Tel 0744332824

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS

Subsemnata avocat Ticu Viorica avind cabinet individual al cărui sediu este 
indicat mai sus iar CUI este 21901680 prin prezenta va transmit

pe care il propun pentru servicii avocaţiale in dosar civil nr.40/64/2022 aflat pe 
rolul Curţii de Apel Braşov si avind obiect contestaţie la executare -la  titlu 5 in 
contradictoriu cu Familia Dijmarescu Sebastian-Ştefan si Dijmarescu Adina-  
M aria.

Avind in vedere faptul ca se impune sa ma deplasez la Braşov si sa reprezint 
Municipiul Fagaras pe tot parcursul judecaţii , oferta de onotariu este in suma de 
Looo lei(unamielei ),platibila intr-o singura transa.

OFERTA pentru ONORARIU de AVOCAT

Cu respect ,avocat Ticu Viorica


