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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind încheierea unui contract de asistenţă juridică  

cu cabinet individual de avocatură Burcuţă Paraschiva 

 

 

            Consiliul Local al Oraşului Ghimbav, întrunit în şedinţă în data de 23.01.2020, 

Văzând Proiectul de hotărâre,  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. 109, alin. 3), art. 129, alin. 

1) şi 14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referatul întocmit în cauză, referatul 

de aprobare, avizul comisiei de specialitate, 

Ţinând cont că prin HCL nr 75 din 30.05.2018 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 a 

Oraşului Ghimbav, a Consiliului Local Ghimbav, a Primarului Oraşului Ghimbav, a Comisiei de 

Aplicare a Legilor Fondului Funciar precum şi a tuturor comisiilor, serviciilor şi 

compartimentelor de specialitate prin contractarea unor cabinete 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 cauzelor şi multitudinea procedurilor ce se efectuează 

într-un dosar de instanţă şi a actelor ce se întocmesc pentru instrumentarea cauzei, respectiv 

emiterea de întâmpinări, note de şedinţă, administrarea de probe, audieri de martori, întocmire 

adrese, iar unde este cazul întocmirea de cereri de chemare în judecată, plângeri penale, etc, 

Luând în considerare faptul că în cadrul Compartimentul Contabilitate din cadrul 

Primăriei Oraşului Ghimbav este angajat - un consilier juridic iar la Oficiul Juridic - un consilier 

juridic,  

Deoarece se impune asigurarea continuităţii în efectuarea serviciilor de asistenţă juridică 

şi reprezentare, în condiţiile legii, în toate gradele de jurisdicţie,  

Atribuirea în exclusivitate a reprezentării juridice personalului propriu nefiind posibilă 

datorită volumului mare de lucru, 



Apreciind că experienţa dobândită de dna Burcuţă Paraschiva o recomandă ca fiind cea 

mai potrivită pentru susţinerea unor litigii, 

 În temeiul art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

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

juridică cu cabinet individual de avocatură Burcuţă Paraschiva, în cuantum de 2.500 lei, în 

vederea reprezentării Oraşului Ghimbav, pentru recuperarea prejudiciului stabilit prin Decizia 

nr. 54/2015 a Curţii de Conturi Braşov (măsura II.1) de la S.C. Mika Rolls SRL. 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte dna av. Burcuţă Paraschiva să formuleze şi să semneze cereri, 

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

prevăzută la art. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

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                                                        Toader Rausch Adrian 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, 

- colecţie, 

- afişare, 

- Compartimentului Juridic 

 

 

 

 


