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HOTĂRÂRE

privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură în vederea reprezentării în justiție și
apărării intereselor Orașului Recaș în contradictoriu cu S.C. FONDURI EUROPENE 

BMBC S.R.L. în dosarul nr. 14119/325/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, 
având ca obiect ordonanță de plată – O.U.G. nr. 119/2007 / art. 1014 CPC ș.u.

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 proiectul  de hotărâre inițiat  de primarul  orașului  Recaș privind necesitatea  angajării  unui  Birou de

Avocatură în vederea reprezentării Orașului Recaș în contradictoriu cu S.C. FONDURI EUROPENE
BMBC S.R.L. în dosarul nr. 14119/325/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, având ca obiect
ordonanță de plată – O.U.G. nr. 119/2007 / art. 1014 CPC ș.u.;

 expunerea de motive  cu nr. 9.958 / 27.06.2017  întocmită de primarul orașului Recaș;
 referatul nr. 9.959 / 27.06.2017 întocmit de secretarul orașului Recaș; 
 prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Recaș, aprobat

prin Hotărârea nr. 7 / 01.07.2016;
 prevederile  art.  793 alin.  (1)  din  O.G.  nr.  35/2002,  privind  regulamentul  cadru  de  organizare  şi

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile  art.  (I)  alin.  (2)  lit.  b)  din  O.U.G.  nr.  26/2012,  privind  unele  măsuri  de  reducere  a

cheltuielilor  publice  și  întărirea  disciplinei  financiare  și  de  modificare  și  completare  a  unor  acte
normative, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (9) și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă angajarea unei firme de avocatură care să reprezinte în justiţie şi să apere interesele
Orașului  Recaș  în  contradictoriu  cu  S.C.  FONDURI  EUROPENE  BMBC  S.R.L.  în  dosarul  nr.
14119/325/2017 aflat pe rolul  Judecătoriei  Timișoara, având ca obiect ordonanță de plată – O.U.G. nr.
119/2007 / art. 1014 CPC ș.u. 

Art. 2. –  Se împuterniceşte Primarul oraşului  Recaș să semneze contractul  de reprezentare juridică şi
mandatul de reprezentare, precum și să achite contravaloarea contractului de reprezentare din bugetul
local al oraşului Recaș. 

Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Recaș și serviciilor
de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.      

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

                                                           Preşedinte de şedinţă                                       Contrasemnează
                                                        Consilier local                                             Secretar oraș
                                                            Constatin CARCEA                                   Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 27.06.2017
Nr. 217
Adoptată cu 11 voturi “pentru” și 2 “abțineri”
Nr. de consilieri prezenți: 13



Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură în vederea reprezentării în justiție și
apărării intereselor Orașului Recaș în contradictoriu cu S.C. FONDURI EUROPENE BMBC

S.R.L. în dosarul nr. 14119/325/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, 
având ca obiect ordonanță de plată – O.U.G. nr. 119/2007 / art. 1014 CPC ș.u.

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 expunerea  de  motive   cu  nr.  9.958  /  27.06.2017   întocmită  de  primarul  orașului  Recaș privind

necesitatea  angajării  unui  Birou  de  Avocatură  în  vederea  reprezentării  Orașului  Recaș  în
contradictoriu cu S.C. FONDURI EUROPENE BMBC S.R.L. în dosarul nr. 14119/325/2017 aflat pe
rolul Judecătoriei Timișoara, având ca obiect ordonanță de plată – O.U.G. nr. 119/2007 / art. 1014
CPC ș.u.;

 referatul nr. 9.959 / 27.06.2017 întocmit de secretarul orașului Recaș; 
 prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Recaș, aprobat

prin Hotărârea nr. 7 / 01.07.2016;
 prevederile  art.  793 alin.  (1)  din  O.G.  nr.  35/2002,  privind  regulamentul  cadru  de  organizare  şi

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile  art.  (I)  alin.  (2)  lit.  b)  din  O.U.G.  nr.  26/2012,  privind  unele  măsuri  de  reducere  a

cheltuielilor  publice  și  întărirea  disciplinei  financiare  și  de  modificare  și  completare  a  unor  acte
normative, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (9) și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă angajarea unei firme de avocatură care să reprezinte în justiţie şi să apere interesele
Orașului  Recaș  în  contradictoriu  cu  S.C.  FONDURI  EUROPENE  BMBC  S.R.L.  în  dosarul  nr.
14119/325/2017 aflat pe rolul  Judecătoriei  Timișoara, având ca obiect ordonanță de plată – O.U.G. nr.
119/2007 / art. 1014 CPC ș.u.. 

Art. 2. –  Se împuterniceşte Primarul oraşului  Recaș să semneze contractul  de reprezentare juridică şi
mandatul de reprezentare, precum și să achite contravaloarea contractului de reprezentare din bugetul
local al oraşului Recaș. 

Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Recaș și serviciilor
de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.      

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

PREŞEDINTE, Vizat,
Consilier local ______________     SECRETAR ORAŞ,

          Jr. Cătălina MOLDOVAN
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Nr. 9.958 / 27.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură în vederea
reprezentării în justiție și apărării intereselor Orașului Recaș în contradictoriu cu S.C.

FONDURI EUROPENE BMBC S.R.L. în dosarul nr. 14119/325/2017 aflat pe rolul
Judecătoriei Timișoara, având ca obiect ordonanță de plată – 

O.U.G. nr. 119/2007 / art. 1014 CPC ș.u.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din OUG. 26 din 2012 privind unele măsuri
de  reducere  a  cheltuielilor  publice  şi  întărirea  disciplinei  financiare  şi  de  modificare  şi
completare a unor acte normative, este prevăzută posibilitatea achiziţionării de servicii juridice
de specialitate, în cazuri temeinic justificate, de către autorităţile publice locale, cu aprobarea
consiliului local.

Luând act de existenţa dosarului civil nr. 14119/325/2017 aflat pe rolul Judecătoriei
Timișoara, având ca obiect  ordonanță de plată – O.U.G. nr.  119/2007 /  art.  1014 CPC ș.u.,
dosar  în  care  Orașul  Recaș  are  calitatea  de  intimat,  iar  petent  este  S.C.  FONDURI
EUROPENE BMBC S.R.L., consider că o soluţie defavorabilă pronunţată împotriva orașului și
poate avea un impact negativ asupra bugetului local al unităţii administrativ teritoriale.

Având în vedere cele expuse, consider ca fiind necesară aprobarea unei hotărâri a
Consiliului  Local  Recaș  privind  aprobarea angajării  unui  Birou  de  Avocatură  în  vederea
reprezentării  în  justiție  și apărării  intereselor  Primăriei  orașului  Recaș  în dosarul  civil
menţionat.

Astfel,  în  conformitate  cu  prevederile  art.  36  alin.  (2)  lit.  a  din  Legea 215/2001 a
administraţiei  publice  locale,  republicată  şi  actualizată,  iniţiez  şi  înaintez  spre  aprobare
proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  angajării  unui  Birou  de  Avocatură  în  vederea
reprezentării  în  justiție  și  apărării  intereselor  Orașului  Recaș  în  contradictoriu  cu  S.C.
FONDURI  EUROPENE  BMBC  S.R.L.  în  dosarul  nr.  14119/325/2017  aflat  pe  rolul
Judecătoriei Timișoara, având ca obiect ordonanță de plată – O.U.G. nr. 119/2007 / art. 1014
CPC ș.u.

Inițiator 
   Primar,

                                                                Ing. PAVEL TEODOR
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Nr. 9.959 / 27.06.2017
                                                                                                                                                 Aprobat 

   Primar,
                                                                                                               Ing. PAVEL TEODOR

                             Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ,

Având în vedere intenţia conducerii  Primăriei  oraşului  Recaş, conform expunerii  de
motive a primarului orașului Recaș înregistrată sub nr. 9.958 / 27.06.2017, de a angaja un
Cabinet de Avocatură pentru a reprezenta în justiție și apărăra interesele Orașului Recaș în
contradictoriu cu S.C. FONDURI EUROPENE BMBC S.R.L. în dosarul nr. 14119/325/2017
aflat  pe  rolul  Judecătoriei  Timișoara,  având  ca  obiect  ordonanță  de  plată  –  O.U.G.  nr.
119/2007 / art. 1014 CPC ș.u., prezint mai jos cadrul legal în care se poate face acest lucru:

Astfel, în O.U.G. nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și
întărirea  disciplinei  financiare  și  de  modificare  și  completare  a  unor  acte  normative,  cu
modificările și completările ulterioare se prevede la art. I.
   “(1) Autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, indiferent de
modul de finantare si subordonare, societatile nationale, companiile nationale si societatile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care au in
structura organizatorica personal  propriu de specialitate juridica nu pot achizitiona servicii
juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare.
   (2) In situatii  temeinic justificate, in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta
si/sau de reprezentare, necesare autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1), nu se
pot  asigura  de  catre  personalul  de  specialitate  juridica  angajat  in  aceste  entitati,  pot  fi
achizitionate servicii de aceasta natura, in conditiile legii, numai cu aprobarea:
   a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritatile si institutiile publice ale administratiei
publice centrale;
   b) consiliilor locale, consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti,
dupa  caz,  pentru  autoritatile  si  institutiile  publice  ale  administratiei  publice  locale.
   (3) In situatii  temeinic justificate, in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta
si/sau de reprezentare, necesare societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor
comerciale, precum si regiilor autonome prevazute la alin. (1), nu se pot asigura de catre
personalul  de specialitate juridica angajat in aceste entitati,  pot fi  achizitionate servicii  de
aceasta natura, in conditiile legii, numai cu aprobarea si mandatarea reprezentantilor statului
sau unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere ale acestora:
   a) de catre ordonatorul principal de credite coordonator, in cazul celor la care statul este
actionar integral sau majoritar;
   b)  de  catre  consiliile  locale,  consiliile  judetene  sau  Consiliul  General  al  Municipiului
Bucuresti, dupa caz, pentru cele la care unitatile administrativ-teritoriale detin integral sau
majoritar capitalul social.”
    

 Secretar oraș,
Jr. Cătălina MOLDOVAN
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