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PROIECT DE HOTĂRÂRE   

privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile 
având ca și parte U.A.T comuna Șincai, comisia de fond funciar local și instituția Primarului 

comunei Șincai 
 

Consiliul local comuna Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru  
Având în vedere Referatul de aprobare iniţiat de Primarul comunei Șincai, nr. 2802/10.12.2020 la 

proiectul de hotărâre   privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și  reprezentare 
juridică  în  litigiile  având  ca  și  parte  U.A.T  comuna  Șincai,  comisia  de  fond  funciar  local  și  instituția 
Primarului comunei Șincai, 

 
Având în vedere dispoziţiile  
-art. 1, alin. (2) lit. B) din O.U.G nr. 26/2012, cu modificările și completările ulterioare,  
-art. 29 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,  
-art. 109 din O.U.G nr. 27/2019, cu modificările și completările ulterioare,  
-art. 14, alin. (2) și (4) din Legea nr. 273/2006; 
În temeiul art. 129, și ale 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1. Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, pentru 
apărarea intereselor U.A.T comuna Șincai, a comisiei de fond funciar și a instituției Primarului comunei 
Șincai. 

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Șincai, județul Mureș, să semneze pentru și în numele 
unității administrativ teritoriale, contractul de asistență și reprezentare juridică. 

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din OUG nr. 57/2019, Partea I privind 
Codul Administrativ şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 4. Prezenţa dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii şi va fi transmisă 
prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului 
Mureș, persoanei prevăzute la art. 2, Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții 
Publice, și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa www.șincai.ro. 

 
          
     Viză de legalitate                                                                     PRIMAR 

        Secretar general al U.A.T delegat                                                                          VASILE POP 
            ONAC DAN - CRISTIAN 
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REFERAT DE APROBARE 

Privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având 
ca și parte U.A.T comuna Șincai, comisia de fond funciar local și instituția Primarului comunei 

Șincaijuridică în litigiile având ca și parte U.A.T comuna Șincai 
 

 Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) și (2), lit. B) din O.U.G. 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 și completările ulterioare: 
 „(1)Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de 
modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică 
personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi/sau de reprezentare. 

(2)În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către 
personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, 
în condiţiile legii, numai cu aprobarea: (...) 
b)consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.” 
 Analizând structura organizatorică a primăriei comunei Șincai; 
 Văzând dosarele care există pe rolul instanțelor, având ca și parte, U.A.T comuna Șincai;  

Ținând cont de faptul că primăria comunei Șincai nu dispune de personal de specilitate juridică în 
structura sa organizatorică, conform prevederilor legale ante – menționate, consiliul local al comunei 
Șincai este competent să adopte hotărârea privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență 
și reprezentare juridică în litigiile având ca și parte U.A.T comuna Șincai, comisia de fond funciar local și 
instituția Primarului comunei Șincai. 
 Propun consiliului local al comunei Șincai adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziției de 
servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca și parte U.A.T comuna Șincai, 
comisia de fond funciar local și instituția Primarului comunei Șincai, deoarece primăria comunei Șincai nu 
dispune de personal de specialitate juridică în structura sa organizatorică; 
 
 

 
 

 

PRIMAR 

VASILE POP 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare 
juridică în litigiile având ca și parte U.A.T comuna Șincai, comisia de fond funciar local și instituția 

Primarului comunei Șincai 
 

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) și (2), lit. B) din O.U.G. 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 și completările ulterioare: 
 „(1)Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de 
modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică 
personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi/sau de reprezentare. 

(2)În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către 
personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, 
în condiţiile legii, numai cu aprobarea: (...) 
b)consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.” 
   

     Proiectul de hotărare privind privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și 
reprezentare juridică în litigiile având ca și parte U.A.T comuna Șincai, comisia de fond funciar local și 
instituția Primarului comunei Șincai îndeplinește condițiile legale și de oportunitate drept urmare se acordă 
aviz favorabil. 

SECRETAR GENERAL al U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 

 
 
 


