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Orașul Vlăhița        

Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa     

 

Proiect nr. 185/31/S/2021 

 

Hotărârea nr. …../2021 

privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în 

Dosarul nr. 1283/96/2020  

 

 Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă extraordinară, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185/32/S/2021 al Primarului Oraşului Vlăhiţa,  

 Ţinând cont de Comunicare Adresă din data de 05.11.2020 –Judecătoria Odorheiu Secuiesc, 

 Avizul nr. 185/……/S/2021 al Comisiei de specialitate juridică, de disciplină și protecția 

drepturilor omului, 

 Luând în considerare prevederile art. 109 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 În baza prevederilor art. I alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 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, 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

Hotărăşte: 

 

 Art. 1. – (1) Se aprobă achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor 

Oraşului Vlăhiţa precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Oraşul Vlăhiţa în 

Dosarul nr. 1283/96/2020– obligare emitere act administrativ, în fond. 

 (2) Serviciile juridice prevăzute la alin. (1) constă în activităţi de consultare, asistenţă şi de 

reprezentare în faţa instanţelor de judecată şi a altor autorităţi / instituţii de drept public şi / sau 

privat, pregătirea şi elaborarea cererilor, notelor scrise şi a susţinerilor necesare până la soluţionarea 

definitivă a cauzei. 

 (3) Pentru achiziţionarea serviciului juridic prevăzut la alin. (1), respectiv cu încheierea 

contractului de asistenţă juridică cu un avocat, în condiţiile prevăzute de lege, se împuterniceşte 

Primarului al Oraşului Vlăhiţa, domnul LŐRINCZ Csaba. 

 Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul  

Oraşului Vlăhiţa. 

 Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică 

Viceprimarului cu atribuții de primar al Oraşului Vlăhiţa, Serviciului economic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 

în condiţiile şi termenele prevăzute de lege. 

 

Vlăhiţa, la 25 ianuarie 2021. 

 

                   Inițiator                         Contrasemnează  

       Primar al Orașului Vlăhița,      Secretar general al Orașului Vlăhița, 

    LŐRINCZ Csaba                  ÜLKEI Jolán Erika 

 

 

 



 România        

Județul Harghita       

Orașul Vlăhița        

Primarul Oraşului Vlăhiţa     

 

Nr. 185/32/S/2021 

 

 

 

Referat de aprobare 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de 

asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1283/96/2020 

 

În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, prin prezenta inițiem Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciului 

juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1283/96/2020– obligare emitere 

act administrativ, în fond, bazându-se pe următoarele 

Motive: 

 

 În fapt, arătăm, că GISOLUTION MAP SRL, cu sediul în Tg. Mureș str. Tudor 

Vladimirescu nr. 97 ap.2, județul Mureș, fără vreo bază legală a inițiat executarea unei investiții pe 

terenul situat în zona Harghita Mădăraș, motiv pentru care, Orașul Vlăhița a întocmit Procesul 

Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 3 din 15.10.2020, aplicând o amendă de 

1000 lei și a dispus desființarea lucrărilor executate fără autorizație.  

Contravenientul a depus mai multe cereri cu privire la emiterea autorizației de construire și 

avize de amplasament, însă pe motivul că în extravilan nu se poate autoriza asemenea lucrări, 

cererile depuse au fost emise cu interdicție, respectiv nefavorabile.  

Cu toate acestea reclamantul a introdus o acțiune în vederea obligării subscrisei pentru 

emitere unui aviz de amplasament favorabil.  

 Având în vedere cele sus menționate, este foarte important ca interesele Oraşului Vlăhiţa să 

fie clarificate în cadrul procesului sau în cadrul unui alt proces în acest sens. 

Având în vedere faptul, că în prezent serviciile juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare a Oraşului Vlăhiţa nu poate fi asigurat de un consilier juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, din moment ce singura funcţie de acest gen este vacantă, 

este necesară achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare din 

exterior, apelându-se la serviciile oferite de avocaţi. 

 În acest sens, arătăm, că potrivit prevederilor art. 109 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ” (1)Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale se 

asigură de către primar sau de către preşedintele consiliului judeţean. (2)Primarul sau preşedintele 

consiliului judeţean stă în judecată în calitate de reprezentant legal al unităţii administrativ-

teritoriale, pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia, şi nu în nume personal. 

(3)Atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al 

preşedintelui consiliului judeţean de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de 

către un avocat angajat în condiţiile legii. ” 

 Faţă de aceste prevederi legale, trebuie să arătăm, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 

de modificare şi completare a unor acte normative la art. I. alin. (1) prevede, că „Autorităţile şi 

instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi 

subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral 

sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal 



propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau 

de reprezentare.” 

 Însă, ca o excepţie alin. (2) arată, că „În situaţii temeinic justificate, în care activităţile 

juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor 

publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în 

aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea: 

(…) b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.” 

 Observăm. că alin. (2) al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, stabileşte o situaţie excepţie, în sensul, că în situaţii temeinic 

justificate, când realizarea activităţilor juridice, care îi sunt necesare autorităţii publice nu se pot 

asigura de către personalul de specialitate juridică angajat sau numit în aceste entităţi, serviciile 

juridice pot fi achiziţionate cu aprobarea consiliului local. 

 Din analiza celor sus arătate, reiese, că prealabil aprobării de către consiliul local a 

achiziţionării serviciilor juridice, sus arătate, este nevoie de îndeplinirea următoarelor condiţii: 

 a) situația să fie temeinic justificată – în acest sens arătăm, că situaţia este justificată cu 

necesitatea recuperării unor sume la bugetul local al Oraşului Vlăhiţa constând din prejudicii 

cauzate autorității; 

 b) serviciile de să fie necesare autorității publice – pentru motivele arătate şi la pct. a) aceste 

servicii sunt necesare autorității publice, acesta din urmă fiind obligată şi interesată să recupereze 

sume reprezentând prejudicii; 

 c) serviciile nu pot fi asigurate de personalul de specialitate – în acest sens cum am arătat şi 

supra, Compartimentul administraţie publică şi juridică are în structură o singură funcţie de 

consilier juridic, aceasta fiind vacantă în prezent. 

 În concluzie, observând cele trei motive, respectiv condiţii propunem aprobarea proiectului 

de hotărâre prin care se urmăreşte achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi de 

reprezentare a Oraşului Vlăhiţa de către avocaţi. 

 În fapt, invocăm prevederile art. 109 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cele prevăzute la art. I, alin. (1), alin. (2), alin. (3) şi urm. din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 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. 

Având în vedere competenţa decizională a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, prin 

prezenta propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată. 

 

 Vlăhiţa, la 25 ianuarie 2021.  

 

 Primarul Oraşului Vlăhiţa, 

 LŐRINCZ Csaba 

 

 

 


