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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau 

de reprezentare în anul 2021 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

        Având în vedere:  
- Referatul nr. 104577 din 21.01.2021 al Direcției Juridice și Administrație Locală prin care 
se propune alocarea a 200.000 lei pentru achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi/ sau de reprezentare în anul 2021; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 104615 din 
21.01.2021; 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 104617 din 21.01.2021;  
- Prevederile art. I alin. (2) lit. “b” 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, modificată și completată; 
- Prevederile art. 109, ale art. 129 (4) lit. a), ale art. 140, ale art. 115 (1) lit. „b”  si ale art. 196 
(1) lit. „a”, art. 197, art. 243 (1) lit. a) și b) din O.U.G nr. 57/ 2019 privind codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul dispozitiilor art. 129 din O.U.G nr. 57/ 2019 privind codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

        ART. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau 
de reprezentare în anul 2021, în valoare de 200.000 lei, în vederea desfăşurării în bune condiţii 
a activităţii din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. 
 ART. 2.  Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală. 

        ART. 3.  Hotărârea va fi comunicată Direcţiei Economice și Direcției Juridice și 
Administrație Locală. 
 ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

LUCIAN – DANIEL STANCIU - VIZITEU 



 
 

Nr. 104615/ 21.01.2021 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi/ sau de reprezentare în anul 2021 
 
 Pe rolul instanţelor, în diferite stadii de judecată, Primăria Municipiului 
Bacău se află implicată într-un număr de peste 450 de litigii, cu obiect: acțiune în 
constatare, uzucapiune, drepturi bănești, Legea 10/ 2001, revendicări, fond funciar, 
obligația de a face, anulare act administrativ, suspendare act administrativ, pretenții, 
contestație la executare, validare poprire, plângeri contravenționale, litigii de muncă, 
evacuări, perfectare vânzare – cumpărare, nelegalitate, acțiuni în anulare, 
comunicare informații de interes public, somații de plată, aprobare tacită, accesiune, 
falimente pe Legea nr. 85/ 2006, falimente pe Legea nr. 85/ 2014, falimente pe Legea 
nr. 31/ 1990, dizolvări asociații pe OG nr. 26/ 2000, înregistrare tardivă naștere, alte 
cereri, litigii privind achizițiile publice, anulare act, etc. 
 Potrivit art. 1 alin. 2 din O.U.G. 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 și completările ulterioare, în 
situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi/ sau de reprezentare, necesare autorităţii noastre publice locale nu se pot asigura 
de către personalul de specialitate juridică, pot fi achiziţionate servicii de această 
natură, numai cu aprobarea consiliului local   
 Pentru a face faţă volumului mare de lucrări la nivelul acestui serviciu, 
care nu implică doar activitate de asistenţă şi reprezentare juridică în dosarele aflate 
pe rolul instanţelor de judecată şi pentru a preveni producerea unor disfuncţionalităţi 
la nivelul întregii activităţi a Primăriei Municipiului Bacău şi a Consiliul Local 
Bacău, considerăm imperios necesar ca pentru anul 2021, să fie alocată suma de 
200.000 de lei pentru achiziţionarea serviciilor de asistenţă juridică. 
 Faţă de cele prezentate, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma 
propusă. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN – DANIEL STANCIU - VIZITEU 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BACĂU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALA 
Nr. 104617 din 21.01.2021 

 
 

RAPORT 
 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau de 

reprezentare în anul 2021 
 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
 
- Prevederile art. I alin. (2) lit. “b” 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, actualizată, care precizează: 
Art. I (2) 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. 

- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) 
și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care 
preciează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul 
în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în 
scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 154 (1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 
prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a 
ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare 
si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale 
celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor 
presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii 
Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, 
dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, 
respectiv emiterii 
Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile 
legii, urmatoarele atributii: 
    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 
ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa 
caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
- Prevederilor art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 
care precizează: 



Art. 129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes 
local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice 
locale sau centrale  
(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia celor 
date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege 
și poate fi supus spre dezbatere 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 104646 din 21.01.2021 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă comunicăm că v-a fost transmit 

prin e-mail proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind aprobarea 

achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau de reprezentare 

în anul 2021, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă 

rugăm ca până la data de 21.01.2021 să le depuneți la Secretarul General al 

Municipiului Bacău. 

 

 

                     PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,                                

                   LUCIAN – DANIEL STANCIU - VIZITEU 

 

                                                                                                        SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                      AL MUNICIPIULUI BACĂU, 

                                                                                                    NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 

 

 

 

 



 
 

Directia Juridica si Administratie Locala 
NR. 104577/ 21.01.2021 

                                                                                          APROB 
                                                                                                     PRIMAR, 
                                                                                         Lucian Daniel Stanciu 
Viziteu 
 

REFERAT 
 

 Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății are prevăzute în 
organigrama instituției și pe statul de funcții un număr de 7 posturi din care o 
funcție de conducere. Dintre acestea există cinci posturi de consilieri juridici.  
 Pe rolul instantelor judecatoresti, in diferite stadii de judecata, institutia 
noastra se afla implicata intr-un numar de aproximativ 450 de litigii, , cu obiect – 
actiune in constatare, uzucapiune, drepturi banesti, legea 10/ 2001, revendicari, 
fond funciar, obligatia de a face, anulare act administrativ, suspendare act 
administrativ, pretentii, contestatie la executare, validare poprire, plangeri 
contraventionale, litigii de munca, evacuari, perfectare vanzare - cumparare, 
actiuni in anulare, comunicare informatii de interes public, ordonante 
presedintiale, exceptii de nelegalitate, somatii de plata, aprobare tacita, accesiune, 
falimente pe Legea nr. 85/ 2006, falimente pe Legea nr. 85/2014, falimente pe 
Legea nr. 31/1990, dizolvari asociatii pe O.G. nr. 26/ 2000, inregistrare tardiva 
nastere, alte cereri, litigii privind achizitiile publice, anulare act, etc. 

Totodată, sunt in stare de judecata un numar de cauze in care Municipiul 
Bacau este reclamant pentru recuperarea de debite aferente chiriilor de locuinte, 
inchirierilor de terenuri agricole sau curti - constructii, inchirieri terenuri 
aferente garajelor autorizate si neautorizate, inchirieri spatii Piata Centrala sau 
recuperare plata utilitatilor folosite de diverse persoane fizice sau agenti 
comerciali, serviciul nostru fiind deasemenea implicat in procedurile de reziliere 
a contractelor si de evacuare sau eliberare a amplasamentelor.  

In confomitate cu dispozitiile art.109 din OUG nr.57/2019- Codul 
Administrativ reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale se 
asigură de către primar sau de către preşedintele consiliului judeţean. 
    Totodata  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. 
     

 
 Potrivit art. 1 alin. 2 din O.U.G. 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 și completările ulterioare, în 

MUNICIPIUL BACĂU 

 

Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017 



situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi/ sau de reprezentare, necesare autorităţii noastre publice locale nu se pot asigura 
de către personalul de specialitate juridică, pot fi achiziţionate servicii de această 
natură, numai cu aprobarea consiliului local   
 Pentru a face față volumului de lucrări la nivelul acestui serviciu si a 
complexitatii cauzelor, care nu implică doar activitate de asistență și reprezentare 
juridică în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, și pentru a preveni  
producerea unor disfuncționalități la nivelul întregii activități a Primăriei 
Municipiului Bacău și a Consiliul Local Bacău, considerăm necesar ca pentru anul 
2021, prin hotărâre a consiliului local, să fie alocată suma de 200.000 de lei pentru 
achiziționarea serviciilor de asistență juridică.  
 
 
 
                   DIRECTOR EXECUTIV,                           ȘEF SERVICIU, 
                     Ciprian FANTAZA                            Corneliu GAVRILESCU         
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