ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în
ședință ordinară:
Având in vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr.163/CLM/09.05.2018 prin care se supune aprobării achiziția publică
de servicii juridice;
- raportul Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău nr. 14016/09.05.2018;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiar a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art.I, pct.(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, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.36, alin.(2), lit.a), art.36, alin.(9), art.39, pct.(2), art.45,
alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă achiziția publică de servicii juridice de asistență
juridică și reprezentare în instanță a UAT Municipiul Buzău și Consiliul
Local al Municipiului Buzău, pentru litigiile ce au facut obiectul HCL nr.130
din 11 mai 2017 si HCL nr.265 din 29 septembrie 2017, si care se află in
căi de atac sau în al doilea ciclu procesual, până la rămânerea definitivă a
hotărârilor judecătorești, precum și pentru promovarea sau reprezentarea
și asistența juridică în căile extraordinare de atac privind aceste litigii, în
limita sumei de 130.000 lei.

Art.2. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic
și Serviciul Investitii, Achiziții Publice va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier George - Aurelian Vlad

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

Buzău, 18 mai 2018
Nr. 125

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 18 mai 2017, cu respectarea prevederilor art.
45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată, cu un număr de 13 voturi pentru, 8 abţineri şi 1
vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri
prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZǍU
MUNICIPIUL BUZǍU
- PRIMAR Nr.163 /CLM/09.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii
juridice
Având în vedere că în acest moment sunt angajate doar două
persoane în funcția de consilier juridic, care pot avea și atribuțiuni de
reprezentare in instanță, acestea acordând în prezent consultanță juridică
serviciilor ce compun aparatul primăriei.
De asemenea, faptul că aceștia asigură asistență juridică și
reprezentare în instanță pentru litigiile ce nu fac obiectul achizițiilor publice
către terți.
Totodată, prin HCL 130/11.05.2017 s-a aprobat achiziția publică de
servicii juridice pentru diverse tipuri de litigii, în baza căreia s-a încheiat
contract de asistență juridică și reprezentare cu Societatea Civilă de
Avocați Voicu & Filipescu din București si prin HCL 265/29.09.2017 s-a
aprobat achiziția publică de servicii juridice pentru diverse tipuri de litigii, în
baza căreia s-a incheiat contract de asistență juridică și reprezentare cu
Cabinet de avocat Sălcuțan Alexandru Lucian.
Hotărârile de Consiliu Local au privit doar faza de judecată a fondului
în care se aflau dosarele la momentul respectiv. Între timp, s-au soluționat
o parte din aceste litigii și s-au promovat căi de atac împotriva soluțiilor
pronunțate.
Datorită volumului mare de dosare ce au facut obiectul HCL
130/2017 si HCL 265/2017, a lipsei cronice de consilieri juridici angajați
care să poată asigura prezența la fiecare termen de judecată, a faptului că
fiind în cale de atac, dosarele au devenit mai complicate decat erau, se
impune aprobarea achiziției publice de servicii juridice pentru
reprezentarea UAT Municipiul Buzău și a Consiliului Local al Municipiului
Buzău la instantele superioare, în căile de atac, atât în cele ordinare, cât și
cele extraordinare.

Având în vedere necesitatea unei reprezentări și asistențe juridice
constante și eficiente în căile ordinare și extraordinare de atac ale litigiilor
ce au facut obiectul HCL 130/11.05.2017 si HCL 265/29.09.2017,dar și a
promovării acestor acțiuni,se impune solicitarea către Consiliul Local să
adopte achiziționarea de servicii juridice suplimentare, în limita sumei de
130.000 lei.
Prin al doilea ciclu procesual, se înțelege o judecată nouă, după
casare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și prevederile
legale generale și a celor speciale aflate în vigoare (OUG 26/2012), am
constatat că proiectul de hotărare a fost întocmit cu respectarea
prevederilor în vigoare, motiv pentru care propun aprobarea lui în forma
prezentată de inițiator.

P R I M A R,
Constantin Toma
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii
juridice
În acest moment sunt angajate doar două persoane în funcția de
consilier juridic, care pot avea și atribuțiuni de reprezentare in instanță.
Aceștia acordă în prezent consultanță juridică pentru buna
desfășurare a activității diferitelor servicii ce compun aparatul primăriei.
De asemenea, aceștia asigură asistență juridică și reprezentare în
instanță pentru litigiile ce nu fac obiectul achizițiilor publice către terți.
Totodată, prin HCL 130/11.05.2017 s-a aprobat achiziția publică de
servicii juridice pentru diverse tipuri de litigii, în baza căreia s-a încheiat
contract de asistență juridică și reprezentare cu Societatea Civilă de
Avocați Voicu & Filipescu din București si prin HCL 265/29.09.2017 s-a
aprobat achiziția publică de servicii juridice pentru diverse tipuri de litigii, în
baza căreia s-a incheiat contract de asistență juridică și reprezentare cu
Cabinet de avocat Sălcuțan Alexandru Lucian.
Hotărârile de Consiliu Local au privit doar faza de judecată î a
fondului în care se aflau dosarele la momentul respectiv. Între timp, s-au
soluționat o parte din aceste litigii și s-au promovat căi de atac împotriva
soluțiilor pronunțate.
Datorită volumului mare de dosare ce au facut obiectul HCL
130/2017 si HCL 265/2017, a lipsei cronice de consilieri juridici angajați
care să poată asigura prezența la fiecare termen de judecată, a faptului că
fiind în cale de atac, dosarele au devenit mai complicate decat erau, se
impune aprobarea achiziției publice de servicii juridice pentru
reprezentarea UAT Municipiul Buzău și a Consiliului Local al Municipiului
Buzău la instantele superioare în căile de atac, atât în cele ordinare, cât și
cele extraordinare.

Având în vedere necesitatea unei reprezentări și asistențe juridice
constante și eficiente în căile ordinare și extraordinare de atac ale litigiilor
ce au facut obiectul HCL 130/11.05.2017 si HCL 265/29.09.2017, dar și a
promovării acestor acțiuni, se impune solicitarea către Consiliul Local să
adopte achiziționarea de servicii juridice suplimentare.
Prin al doilea ciclu procesual, se înțelege o judecată nouă, după
casare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și prevederile
legale generale și a celor speciale aflate în vigoare (OUG 26/2012), am
constatat că proiectul de hotărare a fost întocmit cu respectarea
prevederilor în vigoare, motiv pentru care propun aprobarea lui în forma
prezentată de inițiator.
SERVICIUL JURIDIC,
consilier juridic
Dima Viorel

