
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  GHIMBAV  
Str. Lungă nr. 69, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55 

www.primaria-ghimbav.ro,    E-mail: primariagh@artelecom.net 
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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind încheierea contractului de asistenţă juridică  

cu cabinet individual de avocatură Durbacă Alexandrina Adina 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Ghimbav, întrunit în şedinţă în data de 15.12.2016, 

 Văzând Proiectul de hotărâre, acţiunea în contencios administrativ formulată de către dna Colţea 

Gabriela împotriva HCL Ghimbav nr. 33 şi nr. 34/31.10.2016, Comunicarea adresă emisă de 

Tribunalul Braşov – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal înregistrată la sediul 

Primăriei Oraşului Ghimbav sub nr. 13276/13.12.2016 prin care se instituie obligaţia depunerii 

întâmpinării în termen de 5 zile sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai depune probe şi invoca 

excepţii, prevederile art.1, alin. 2) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

administrative, prevederile art. 21, alin. 3), art. 36, alin. 1) şi 9) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  

Ţinând cont că prin HCL nr 16 din 30.08.2012 Consiliul Local Ghimbav a aprobat, în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 

şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte administrative, 

achiziţionarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă juridică şi reprezentare prin contractarea unui 

cabinet de avocatură pentru litigii şi rapoarte juridice viitoare în situaţii temeinic justificate, în care 

activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare nu se pot asigura de către 

personalul de specialitate juridică angajat. 

Având în vedere complexitatea acestui litigiu şi multitudinea procedurilor ce se efectuează într-

un dosar de instanţă şi a actelor ce se întocmesc pentru instrumentarea cauzei, luând în considerare 

faptul că în cadrul Aparatului de Lucru Permanent al Consiliului Local Ghimbav funcţionează un 

singur consilier juridic iar la Oficiul Juridic din cadrul Primăriei Oraşului Ghimbav nu există personal 

angajat, iar atribuirea în exclusivitate a reprezentării juridice personalului propriu nu este posibilă 

datorită volumului mare de lucru, 

Apreciind că experienţa dobândită de dna Durbacă Alexandrina Adina o recomandă ca fiind cea 

mai potrivită pentru susţinerea acestui litigiu. 

 În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă angajarea unui avocat, respectiv încheierea contractului de asistenţă juridică 

cu cabinet individual de avocatură Durbacă Alexandrina Adina, cu sediul în Braşov, str. Lungă, nr. 

137, în vederea reprezentării Consiliului Local Ghimbav  în cauzele de contencios administrativ având 

ca obiect HCL nr. 33 şi 34/31.10.2016. 

 



 Art. 2. Se împuterniceşte dna av. Durbacă Alexandrina Adina să formuleze şi să semneze cereri, 

excepţii, apărări şi să exercite căile de atac până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor de 

contencios administrativ având ca obiect HCL nr. 33 şi 34/31.10.2016. 

  

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul localităţii 

Ghimbav. 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _____ voturi “pentru”, ___ “împotriva” şi ___ 

“abţineri“ din __ consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în funcţie. 
 

 

 
 

 

 

Contrasemnează secretar                                              Preşedinte de şedinţă 

                  Szinatovici Dan                                                             Colţea Gabriela 
 

 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, 

- colecţie, 

- afişare.          FP 07 - 04 

 


