
Către: Municipiul Bacău 

în atenţia: 

Domnului Nicolae - Ovidiu Popovici, Secretarul General al Municipiului Bacău 

Referitor la:. 

- depunere de documente aferente iniţierii proiectului de hotărâre privind adoptarea 

unei hotarari, prin care Consiliul Local Bacau va împuternici un mandatar, în 

vederea contractării serviciilor de asistenta juridica cu un avocat , în vederea 

reprezentării intereselor proprii în dosarul nr. 1148/110/2021. 

Stimate Domnule Secretar General, 

Vă solicităm, ca în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să depuneţi toate 

diligenţele necesare: 

- redactării proiectelor de hotărâre, conform celor ataşate la prezenta şi introducerea 

acestora pe ordinea de zi a unei şedinţe de Consiliu Local al Municipiului Bacău 

convocata de îndată : 

- transmiterii, către comisiile de specialitate şi compartimentele de resort, spre avizare, 

a proiectului de hotărâre, propus de către consilierii locali - iniţiatori, în vederea 

analizei acestora şi întocmirii rapoartelor de specialitate aferente; 

- realizării invitaţiei de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, 

către Comisiile de specialitate; 

- aducerii la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Bacău, prin metodele agreate, în genere, 

la nivelul U.A.T. Bacău etc. 

Prin urmare, vă înaintăm, prin prezenta, următoarele documente: expunerea de motive 

şi proiectul de hotărâre menţionat mai sus cu menţiunea ca solicitam ca şedinţa sa aibă loc în 

data de 12.05.2021. 

1/3 consilieri locali în funcţie din cadrul C.L. Bacau, după cum urmează: 

1.Șova –Gâțu Laur  
2.Dinu Ioana –Raluca 

3.Chiciu Laurențiu Nicolae 
4.Bitire Dan-Gabriel 
5.Candet Gugi-Nucu 

6.Diaconu Eusebiu Iancu 
7.Huluță Ghiorghe 
8. Botoi Romică 

9.Munteanu Cătălin 
10.Manolache Cristinel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1/3 consilieri locali în funcţie din cadrul C.L. Bacau 

Nr. 133496 din 11.05.2021 

; 
. 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind privind adoptarea unei hotarari, prin care Consiliul Local 

Bacau va împuternici un mandatar, în vederea contractării serviciilor de asistenta 

juridica cu un avocat, în vederea reprezentării intereselor proprii în 

dosarul nr. 1148/110/2021. 

Având în vedere: 

- dispoziţiile art. 134, alin. (4) din Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin care se reglementează că, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor 

locali în funcţie, poate fi convocata de îndată o şedinţa a consiliului local; 

- faptul ca la data de 05.05.2021 a fost transmisa consilierilor locali adresa 

nr. 131419 din 04.05.2021 emisa de către Prefectul Judeţului Bacau, prin care ne face 

cunoscută împrejurarea ca a înţeles sa atace la instanţa de contecios administrativ H.C.L. 

111/20.04.2021 prin care a fost aprobat „Bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi a Programului 

de investiţii pe anul 2021 a Consiliului local al Municipiului Bacau şi a prognozei pe următorii 

trei ani 

- dispoziţiile art.80 N.C.P.C. în sensul ca, părţile pot sa exercite drepturile procedurale 

personal sau prin reprezentant; 

- ca, din menţiunile aparute pe portal just.ro rezulta ca acţiunea în anularea H.C.L. 

111/20.04.2021 prin care a fost aprobat  „Bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi a Programului de 

investiţii pe anul 2021 a Consiliului local al Municipiului Bacau şi a prognozei pe următorii trei ani „ a 

fost înregistrata sub nr. 1148/110/2021; 

- ca apărarea şi reprezentarea Consiliului Local Bacau trebuie organizata cu celeritate şi în 

mod calificat de către o persoana care are calitatea de avocat; 

- ca este imperios necesar ca acest proces să se finalizeze într-un timp cât mai scurt în 

condiţiile în care acţiunea prefectului suspenda de drept H.C.L. 111/20.04.2021 prin care a fost aprobat 

„Bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi a Programului de investiţii pe anul 2021 a Consiliului local al 

Municipiului Bacau şi a prognozei pe următorii trei ani „, ceea ce face inoperabil noul buget; 
 

    În vederea soluţionării cu celeritate a cauzei mai sus aratate consideram ca se impune sa convocaţi 

o şedinţa de îndată a Consiliului Local Bacau în condiţiile stabilite de art. 134, alin. (4) din Codul 

administrativ, în vederea desemnării unui mandatar al Consiliului Local Bacau care sa procedeze la: 

- reprezentarea Consiliul Local al Mun.Bacau în dosarul nr. 1148/110/2021 aflat pe rolul 

Tribunalului Bacau secţia a II a civila si de contencios administrativ şi fiscal pana la pronunţarea unei 



hotarari definitive; 

semnarea tuturor actelor procedurale care se emit în numele şi pe seama Consiliului Local Bacau în 

dosarul 1148/110/2021; 

- contractarea serviciilor de asistenta juridica cu un avocat care să reprezin interesele 

Consiliului Local Bacau în dosarul 1148/110/2021. 

- stabilirea unui domiciliu procesual ales. 

Faţă de cele mai sus prezentate, solicităm autorităţii deliberative să hotărască.  

Iniţiatori -1/3 consilieri locali în funcţie din cadrul C.L. Bacău, după cum urmeaza: 

 
 
 

1.Șova Gâțu Laur 
2.Dinu Ioana –Raluca 

3.Chiciu Laurențiu Nicolae 
4.Bitire Dan-Gabriel 
5.Candet Gugi-Nucu 

6.Diaconu Eusebiu Iancu 
7.Huluță Ghiorghe 
8. Botoi Romică 

9.Munteanu Cătălin 
10.Manolache Cristinel 

 

 

 

 

 

 

 



      ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr   133498 din 11.05.2021 

PROIECT AVIZAT, 

SECRETARUL GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BACĂU, 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

         PROIECT DE HOTĂRÂRE 

prin care Consiliul Local Bacau va împuternici un mandatar, în vederea contractării serviciilor 

de asistenta juridica cu un avocat, în vederea reprezentării intereselor proprii în dosarul nr. 

1148/110/2021. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere: 

-Expunerea de motive înaintată de o treime din numărul consilierilor locali în funcţie din cadrul C.L. 
Bacau, înregistrată cu nr 133496 din 11.05.2021, prin care se propune desemnarea unui mandatar al 
Consiliului Local Bacau care sa procedeze la contractarea serviciilor de asistenta juridica cu un avocat 
care să apere interesele Consiliului Local Bacau în dosarul nr. 1148/110/2021; 
 
-Raportul Direcţiei Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 133500/1/11.05.2021; 
 
-Prevederile art. 134, alin. (4) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin care 
se reglementează că, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, poate fi 
convocata de îndată o şedinţa a consiliului local; 
 
-Prevederile art.80 N.C.P.C. în sensul ca, părţile pot sa exercite drepturile procedurale personal sau 
prin reprezentant; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Se desemnează ca mandatar al Consiliului Local Bacau domnul consilier 
local   _________________________    sa reprezinte Consiliul Local al Mun.Bacau în dosarul nr. 
1148/110/2021, aflat pe rolul Tribinalului Bacau secţia a II a civila si de contencios administrativ şi fiscal, 
pana la pronunţarea unei hotarari definitive. 
 
         Art.2 Domnul Consilier local _____________________________ , în calitate de mandatar al 
Consiliului Local Bacau, va semna toate actele procedurale care se emit în numele şi pe seama 
mandantului. 
 
        Art 3 în temeiul prezentei hotarari mandatarul Consiliului Local Bacau poate proceda la  
 



 
 
 
 
 
contractarea serviciilor de asistenta juridica cu un avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local 
Bacau în dosarul nr. 1148/110/2021. In aceasta calitate va semna contractul de asistenta juridica, 
delegaţia avocaţiala şi orice act de procedura necesar. Comunicarea actelor de procedura se va face 
la adresa ___________________________________________ . 
    

       Art. 4 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică , în 

termenul legal, Instituției Prefectului-Județul Bacău, pentru verificarea legalității. 

 

 

Iniț iatori:1/3  consilieri locali în funcţie din cadrul C.L. Bacău, după cum urmează: 

 
 

1.Șova –Gâțu Laur  
2.Dinu Ioana –Raluca 

3.Chiciu Laurențiu Nicolae 
4.Bitire Dan-Gabriel 
5.Candet Gugi-Nucu 

6.Diaconu Eusebiu Iancu 
7.Huluță Ghiorghe 
8. Botoi Romică 

9,Munteanu Cătălin 
10.Manolache Cristinel 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 133500 din 11.05.2021 
 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

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

nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a 

fost transmis pe e-mail proiectul de hotarare prin care Consiliul Local Bacău va 

imputernici un mandatar , în vederea contractării serviciilor de asistență juridică cu un 

avocat, în vederea reprezentării intererselor proprii în dosarul nr.1148/110/2021, în 

vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 

11.05.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

          PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                        SECRETARUL GENERAL  

         LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                      AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                       NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    ROMÂNIA 

   JUDEŢUL BACĂU 

    MUNICIPIUL BACĂU 

   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU     

   DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

           Nr. 133500/1/11.05.2021 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului  la proiectul de 

hotarare prin care Consiliul Local Bacău va imputernici un mandatar , în vederea contractării 

serviciilor de asistență juridică cu un avocat, în vederea reprezentării intereselor proprii în 

dosarul nr.1148/110/2021 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 

-Prevederilor  art .56 alin.(1) și ( 2) și 205 alin.(1) din  Noul Cod de Procedura Civilă , cu 

modificările și completările ulterioare care precizează :  

Art.56 (1) Poate fi parte in judecata orice persoana care are folosinta drepturilor civile. 

    (2) Cu toate acestea, pot sta in judecata asociatiile, societatile sau alte entitati fara personalitate 

juridica, daca sunt constituite potrivit legii ; 

Art.205(1) Intampinarea este actul de procedura prin care paratul se apara, in fapt si in drept, fata de 

cererea de chemare in judecata 

-Prevederilor art.5 lit.m), art.133 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare, care precizează : 

Art.5 m) autoritatile deliberative la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - consiliile locale ale 

comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile 

locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor si consiliile judetene 

Art.133 2)  Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare la convocarea: 

    b) a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie 

-Prevederilor art.134 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu  modificările și completările ulterioare, care precizează : 
(4)  In caz de forta majora si/sau de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orasului 

sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare 

si functionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru sedinta extraordinara, prin exceptie de la prevederile 

alin. (3) lit. b), se face de indata. 

-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. a), ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. a) și b) 

din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, care precizează: 
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. 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 

 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

DIRECTIA ECONOMICA 

Nr. 133500/2/11.05.2021 

 

Raport al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, al 

primarului la proiectul de hotarare adoptarea unei hotarare prin care Consiliul 

Local Bacau va imputernici un mandatar, in vederea contractarii serviciilor de 

asistenta juridica cu un avocat, in vederea reprezentarii intereselor proprii in 

dosarul nr.1148/110/2021 

 

  

Tinand cont de expunerea de motive initiata de 1/3 consilieri locali in functie din 

cadrul C.L Bacau prin care se solicita si contractarea serviciilor de asistenta juridica cu un 

avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Bacau in dosarul 1148/110/2021, 

mentionam ca in conformitate cu prevederile Ordinului 1792/2002 privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, angajarea unei cheltuieli 

se face in limita bugetului aprobat.  

 

Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare 

numai în limita prevederilor şi potrivit destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate 

de activitatea instituţiilor publice şi cu respectarea dispoziţiilor legale, iar cheltuielile cu 

asistenta juridica mentionate de  dumneavoastra nu pot fi efectuate deoarece nu sunt 

prevazute in buget. 

Avand in vedere faptul ca nu respecta prevederile legale, avizam nefavorabil 

proiectul de hotarare. 

 
 

 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

ZAMFIR MARIANA 

 

 

 

 

 

INTOCMIT- SEF BIROU 

TURCU AURICA 
 


