
ROMÂNIA                                                          

JUDEŢUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL   BRANESTI 

                                               

 

 HOTARARE  

 

 privind  Achizitionarea serviciilor de consultanta si reprezentare juridica  prin  angajarea unui 

avocat care sa reprezinte interesele Comunei Branesti în dosarerele  nr. 2660/120/2015  si nr. 

6266/120/2017   aflate pe rolul  instantelor de judecata 

________________________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL  BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

 

 

AVAND IN VEDERE: 

 

 

-referatul de aprobare al primarului  inregistrat sub nr. 3812 din 23.06.2022; 

-referatul compartimentului juridic  inregistrat sub nr. 3813 din 23.06.2022; 

- Scrisoarea de intentie a d-nei Vladu Elena –Cabinet de avocat (Vladu Attorneys); 

-prevederile art.I alin.2 din O.U.G. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 

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

-prevederile  art. 109  din OUG nr. 57/2019  -Codul administrativ cu modificari si completari 

ulterioare; 

-Dosarul nr. 2660/120/2015  -in recurs la Curtea de Apel Ploiesti 

- Dosarul  nr.6266/120/2017  -recurs la Inalta Curte de casatie si Justitie a Romaniei 

-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

 

 

     In temeiul art 196 alin.1 lit.a) si art. 243 alin. 1 lit a) din OUG nr. 57/2019  -Codul administrativ 

cu modificari si completari ulterioare,  

 

 

 

 

 HOTARASTE 

 

 

Art.1  Se aproba angajarea unui avocat, respectiv Vladu Elena - Cabinet de avocat (Vladu 

Attorneys)  pentru a acorda servicii de asistenta ,consultanta si reprezentare juridica  în Dosarul  

nr.2660/120/2015 si Dosarul  nr.6266/120/2017 aflate pe rolul  instantelor de judecata. 

 

Art.2 Se  împuterniciste d-na Vladu Elena - Cabinet de avocat (Vladu Attorneys),  să formuleze , să 

semneze cereri şi să exercite căile de atac, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei din 

dosarul nr. 2660/120/2015 si dosarul  nr.6266/120/2017 . 

 

Art.3 (1)Se imputerniceste Primarului comunei Branesti  Neamtu Daniel , să semnze în numele şi 

pe seama Consiliului Local al comunei Branesti contractul de achizitie de servicii juridice - 

reprezentare în instanţă.  

         (2)  Plata onorariului de avocat în contravaloarea deplasărilor, a taxelor poștale se va asigura 

din bugetul local  . 

 



Art.4 Cu aducerea la indeplinire   se incredinteaza primarul comunei Branesti si se va comunica, 

conform legii ,prin gruja secretarului general al comunei Branesti. 

 

 

 

Nr 32 

Data 29.06.2022 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA, 

      -consilier local-                                                                    -secretar general comuna- 

   Ionescu Florin Danut                                                                  jr Florentina   OPREA 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 

....../............1 

 

Nr. crt. Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

0 1 2 

1 Adoptarea hotărârii1) simplă s-a făcut cu majoritate 

calificatăo absolută o 2 

....../....../............ 

2 Comunicarea către primar2) ....../....../............ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului3) ....../....../............ 

4 Aducerea la cunoştinţa publică4) +5) ....../....../............ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4) +5) 

....../....../............ 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 

....../....../............ 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

1)Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 

absolută sau simplă, după caz. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 

proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 

lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 

2)Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 

3)Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ..... 

4)Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei." 

5)Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 

6)Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă 

publică." 

7)Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează." 

 

 

 

 

 

 


