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HOTARAREA Nr. 202 Data: 30.07.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica ~i/sau 
reprezentare In justitie In speta ce face obiectul dosarului nr. 6097 /3/2020, avand ca obiect actiune In 

( ) daune contractuale, aflat pe rolul Tribunalului Bucure~ti 

Consiliul Local al Muncipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 30.07.2020, 
Analizand referatul de aprobare nr. 51072/08.07.2020 al initiatorului - Primarul Municipiului 

Sacele ing. Virgil Popa, precum ~i necesitatea ~i obligativitatea Municipiului Sacele de a formula 
toate apararile In speta ce face obiectul dosarului nr. 6097/3/2020, avand ca obiect actiune In daune 
contractuale, aflat pe rolul Tribunalului Bucure~ti, precum ~i In toate cauzele ce decurg din cauza mai 
sus invocata, ca urmare a nefunctionalitatii la nivel local a proiectului ,,Achizitionarea unui sistem 
informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol In format electronic, la nivelul Judetului 
Bra~ov, pentru un numar de 15 UA T - uri In parteneriat cu Consiliul Judetean Bra~ov" ~i a 
numeroaselor notificari ~i demersuri lntreprinse de municipalitate catre Consiliul Judetean Bra~ov In 
sensul asigurarii functionalitatii programului, demersuri ramase rara finalitate; 

Tinand cont de Raportul de specialitate nr. 51073/08.07.2020 al Compartimentului Juridic ~i 
de Avizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand gradul de complexitate sporit al spetei, se impune achizitionarea serviciilor de 
consultanta, asistenta juridica ~i/sau reprezentare a Municipiului Sacele, a Consiliului Local, a 
Primarului, a Primariei Municipiului Sacele, precum ~i a serviciilor ~i compartimentelor de 
specialitate din cadrul Primariei Muncipiului Sacele In fata organelor judiciare ~i a instantelor de 
judecata, atat In procedura prealabila, cat ~i In toate gradele de jurisdictie, respectiv la fond ~i In toate 
caile de atac, ordinare ~i/sau extraordinare, indiferent de instantele de judecata ~i stramutarile 
intervenite, precum ~i In toate cauzele ce decurg din prezenta speta dedusa judecatii, prin intermediul 
unei Societati Civile de Avocati, In conditiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ~i exercitarea 
profesiei de avocat; 

Avand In vedere prevederile Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor 
administratiei publice locale ~i pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ; Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
art. I alin. (2) din 0. U .G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor pub lice ~i 

lntarirea disciplinei financiare ~i de modificare ~i completare a unor acte normative; Legii nr. 51/ 1995 
pentru organizarea ~i exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ~ i completarile 
ulterioare coroborate cu ale art. 29 alin. (I) lit. d), alin. (3) din Legea nr. 98 din 20 I 6 privind achizitiile 
pub lice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; H.C.L. nr. 66/04.06.2013 privind aprobarea 
parteneriatului dintre Municipiul Sacele ~ i Consiliul Judetean Bra~ov, In vederea realizarii proiectului -
,,Achizitionarea unui sistem informatic integral, destinat gestiunii Registrului Agricol In format 
electronic, la nivelul Judetului Bra~ov, pentru un numar de 15 U.A.T.-uri In parteneriat cu Consiliul 
Judetean Bra~ov"; H.C.L. nr. 67/04.06.2013 privind aprobarea realizarii proiectului ,,Achizitionarea 



unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic, la nivelul 
Judetului Bra~ov, pentru un numar de 15 U.A.T-uri, in parteneriat cu Consiliul Judefean Bra~ov"; 
H.C.L. nr. 175/17.12.2015 privind aprobarea finantarii serviciului de mentenanta aferent perioadei 
post-implementare de 5 ani pentru sistemul informatic integrat implementat in cadrul proiectului 
,,Achizitionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului agricol in format 
electronic, la nivelul Judefului Bra~ov, pentru un numar de 15 U.A.T.-uri in parteneriat cu Consiliul 
Judetean Bra~ov, cod SMIS-CSNR'', precum ~i ale H.C.L. nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea 
completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de 
Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele ; 

In temeiul art. I 09 al in . (3); art.129 alin. (I), alin. ( 14); art. 133 al in. (I); art. 134 al in. (I) lit. 
a); art. 139 alin. (I); art 196 alin. (I) lit a); art. 197 alin. (I); art. 243 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1: Se aproba achizitionarea serviciilor de consultanfa, asistenta juridica ~i/sau 
reprezentare a Municipiului Sacele, a Consiliului Local, a Primarului, a Primariei Municipiului 
Sacele, precum ~i a serviciilor ~i compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Muncipiului 
Sacele, in fata organelor judiciare ~ i a instantelor de judecata in toate gradele de jurisdictie, respectiv 
la fond ~i in toate caile de atac, ordinare ~i/sau extraordinare, indiferent de instanfele de judecata ~i 
stramutarile intervenite, prin intermediul unei Societati Civile de A vocati, in conditiile Legii nr. 
51/ 1995, republicata, pentru organ izarea ~i exercitarea profesiei de avocat, in speta ce face obiectul 
dosarului nr. 6097 /3/2020, avand ca obiect actiune in daune contractuale, a flat pe rolul Tribunalului 
Bucure~ti, precum ~i in toate cauzele ce decurg din prezenta speta dedusa judecatii. 

Art. 2: incheierea contractelor de asistenta juridica ~i reprezentare se va face in conformitate 
cu prevederile legale in vigoare. 

A1·t. 3: Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la 
indeplinire a prezentei hotarari . 
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CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULLUI SA.CELE 

CJ. ZAMFTR GETA 
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Redactat: lnsp. ·~c3roa-:;ena/6ex~ 
Hotararea a fost adoptata: 16 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor in functie : 18 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 16 


