
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                     Nr.42 din 11.06.2021 

COMUNACORNEŞTI 

      PRIMAR 

 

PROIECT DE H  O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea încheierii unui contract de servicii juridice, consultanţă şi asistenţă juridică 

pentru apărarea intereselor comunei precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale  

din comuna Corneşti , judeţul Dâmboviţa 

 

         Primarul comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa. 

Având în vedere:   

- Prevederile art. 15 alin. (2), art .56, art.120 alin. (1), art. 121 alin.(1) şi (2) şi art. 139 alin. 

(2) din Constituţia României, republicată; 

- Prevederile art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locate, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

- Dispoziţiile art. I, alin. (1) și alin.(2) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă 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;  

- Prevederile art. 29, alin. (1), lit. ”d” raportat la alin. (3), lit. “b” şi “c” din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.138 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local; 

- prevederile legii nr.51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat şi ale Statutului profesiei 

de avocat , republicată cu completările şi modificările ulterioare ; 

- prevederile art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;  

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.2, art.41, art.50, art.62, art.80-83  din Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

         În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,a’’,art.136 alin.1) , art.139 alin. (3) lit. ,,f’’ art. 196 lit. 

,,a’’, art. 197 alin. (1) și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

P R O P U N E: 

        Art.1.Aprobarea încheierii unui contract de servicii juridice, consultanţă şi asistenţă 

juridică, având ca obiect:  

              a).Apărarea, reprezentarea drepturilor şi intereselor comunei Corneşti şi cele ale 

autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice (primar, Primăria Corneşti, 

Consiliul local Corneşti, Comisia locală de fond funciar Cornești), pe toate gradele de 

jurisdicţie, până la soluţionarea definitivă ori definitivă şi irevocabilă, după caz, a tuturor 

cauzelor de natură civilă,  penală, de muncă, comercială, contencios administrativ ori de altă 

natură, în faţa instanţelor judecătoreşti şi în faţa altor autorităţi, instituţii publice ori persoane;  

              b). Redactarea, semnarea de acte juridice/administrative, asistenţă juridică şi orice alte 

forme prevăzute de lege;  

              c). Consultanţă şi informare juridică;    

         Art. 2. – (1) Contractul va fi încheiat în forma prevăzută de lege.  

                        (2) Durata contractului va fi de un an, începând cu data de 01.07.2021. 

                        (3) Preţul contractului va fi suportat din bugetul local al comunei Corneşti, 

judeţul Dâmboviţa.        

         Art.3.Se mandatează primarul comunei să încheie contractul de 

servicii/reprezentare/asistenţă juridică având ca obiect  servicii juridice/consultanţă şi asistenţă 

juridică şi să negocieze onorariul aferent acestui contract. 

         Art.4. Primarului comunei Corneşti are obligaţia de a duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

 

 



 

 

 

 

         Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei  

Instituţiei Prefectului ,judeţul Dâmboviţa ,va fi adusă la cunoştiintă publică  prin afişare la 

sediul consiliului local şi prin afişare la adresa www.comunacornesti.ro. 

 

 

 

 

 

                                        

                    INITIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                        PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                         SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                           Gheorghiţa STAN      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Corneşti 11.06.2021   

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.___.2021, cu un număr de _____voturi 

pentru,voturi împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

         

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                 Nr.7566/11.06.2021                                                                 

COMUNACORNEŞTI 

      PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii juridice, 

consultanţă şi asistenţă juridică pentru apărarea intereselor comunei precum şi ale autorităţilor 

administraţiei publice locale din comuna Corneşti , judeţul Dâmboviţa 

 

 

           Datorită faptului că în prezent, conform organigramei, nu avem post de consilier juridic 

precum şi numarul mare de litigii aflate pe rol la diferite instante de jucacată  ,pentru a avea 

şanse reale de succes în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată, este imperios ca apărările 

în interesul comunei precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna 

Corneşti , judeţul Dâmboviţa să fie formulate de un avocat specializat atât în diverse domenii 

ale dreptului cât şi familiarizat din punct de vedere procedural. 

Litigile care impune şi justifică asigurarea reprezentării de specialitate, face obiectul 

dosarelor  aflat pe rolul la Judecătora Târgovişte ,Tribunalul Damboviţa , Curtea de Apel 

Ploiesti , şi la foarte mulţii executorii judecatoresti. 

Totodată, având în vedere consecinţele financiare deosebit de grave ce pot interveni ca 

urmare a lipsei de reprezentare juridică de specialitate în faţa instanţelor judecătoreşti motivate 

de faptul că nu dispunem de personal de specialitate care oricum nu ar fi putut poate acoperi 

complexitatea şi întreg volumul de lucru, ori cunoştinţele procedurale pe care un avocat 

experimentat le poate aplica sunt datorate chiar faptului că aceştia îşi desfăşoară în mod susţinut 

activităţi la instanţele de judecată, având vastă experienţă şi aplicând cu uşurinţă procedurile şi 

practicile instanţelor. 

Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţei de urgenţă nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 

întărirea disciplinei financiare şi de modificare a unor acte normative ale Legii nr.98/2016 

privind achiziţiile publice, conform căreia sunt exceptate de la aplicarea procedurii privind 

achiziţia publică, contractele de achiziţie publică/acordurile cadru de servicii care au ca obiect: 

-  art. 29, alin. (1), lit. ”d” raportat la alin. (3), lit. “b” şi “c”:  

-prevederilor Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, in cadrul unor 

proceduri judiciare in fata instantelor de judecata sau a autoritatilor publice nationale din 

Romania ori din alt stat sau in fata instantelor de judecata ori a institutiilor internationale;  

- Prevederile  art.453 din Codul de Procedură Civilă  

           Având în vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre privind privind aprobarea încheierii unui contract de servicii juridice, consultanţă şi 

asistenţă juridică pentru apărarea intereselor comunei precum şi ale autorităţilor administraţiei 

publice locale din comuna Corneşti , judeţul Dâmboviţa în forma initiată , proiect de hotărâre 

pe care îl consider necesar și oportun.     

 

 

 

                                                                            PRIMAR, 

 

                                              Radu STANCU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


