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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 12 
privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică 

 
Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 1504/05.05.2021 prin care se propune 

achiziționarea serviciilor juridice de reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Braniștea; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 1505/05.05.2021; 
- având în vedere că în postul de consilier juridic prevăzut în organigramă este vacant; 
- prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea 

disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129, alin. 1, alin. 14, art. 109, alin. 3 și art. 139, alin. 3, lit. a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braniștea; 
În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 (1) Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică pentru 
apărarea intereselor Comunei Braniștea și ale autorităților publice locale ale Comunei Braniştea. 

(2) Serviciile juridice constau în consultanță, asistență și reprezentarea în fața instanțelor de 
judecată, pregătirea și elaborarea contestațiilor, acțiunilor, întâmpinărilor și a susținerilor necesare, 
exercitarea tuturor căilor de atac, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzelor.  

 

Art. 2 Suma necesară plății serviciilor prevăzute la art. 1 se vor suporta din bugetul general al 
Comunei Braniștea, iar valoarea acestora nu va depăși suma de 1500 lei + TVA pe lună. 

 

Art. 3 Se împuternicește Primarul Comunei Braniștea să semneze în numele și pentru UAT 
Comuna Braniștea contractele de asistență și reprezentare juridică și să negocieze onorariile aferente 
acestor contracte. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ la Tribunalul Mehedinți. 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - județul Mehedinți, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Braniştea, județul Mehedinți și va fi afișată la 
avizierul instituției, precum și pe site-ul instituției. 
 

 05.05.2021 
 

                                            Inițiator,                                                        Avizat de legalitate 

                                            Primar,                                         Secretar General UAT Comuna Braniștea, 
                                           I. Marin                                                            Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 

la  Proiectul de Hotărâre nr. 12 privind  
aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică 

 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și 
reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Braniștea și ale autorităților publice locale din 
Comuna Braniștea, este inițiat de Primarul Comunei Braniștea în conformitate cu prevederile art. 136 
alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Astfel, conform OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 
întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normativ ”Art. I. (2) În situații 
temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, 
necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de 
specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile 
legii, numai cu aprobarea: b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului 
București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale.” 

Conform prevederilor art. 109 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”(1) 
Reprezentarea în justiție a unităților administrativ - teritoriale se asigură de către primar sau de către 
președintele consiliului județean. (2) Primarul sau președintele consiliului județean stă în judecată în 
calitate de reprezentant legal al unității administrativ - teritoriale, pentru apărarea drepturilor și 
intereselor legitime ale acesteia, și nu în nume personal. (3) Atribuția de reprezentare în justiție poate fi 
exercitată în numele primarului sau, după caz, al președintelui consiliului județean de către consilierul 
juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat angajat în condițiile legii.” 

Dat fiind faptul că postul de consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Braniștea este vacant propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei 
Braniștea și ale autorităților publice locale din Comuna Braniștea. 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 

la  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență și 
reprezentare juridică 

 
 

Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. 12 privind aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare și 

asistență juridică ; 
- HCL nr. 7/31.03.2021 privind aprobarea Organigramei, a statului de funcții și a numărului de 

personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Braniștea ; 
- în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Braniștea nu există angajat un consilier juridic 

care să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale ; 
- prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea 

disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- prevederile art. 109, alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”Atribuția de 
reprezentare în justiție poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al președintelui 
consiliului județean de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat 
angajat în condițiile legii.”; 
 

Astfel, urmare celor de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre respectă cadrul legal și se 
impune adoptarea acestuia de către Consiliul Local al Comunei Braniștea. 
 
 
 
 

Secretar General UAT Comuna Braniștea, 
Blăgniceanu Ionuț 
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