
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA                                                             Avizat  

JUDE UL ARAD                                                                                                  secretar  

 

 

 

P R O I E C T 

HOTĂRÂREA   Nr. 
Din data de ________ 

                                

privi d  apro area a hiziţio ării servi iilor juridi e de asiste ţă şi repreze tare juridi ă 

 

Consiliul Local Livada î tru it î  şedi ţă ordi ară , 
        Având în vedere: 

      -  expunerea de motive a Primarului comunei Livada  

 -referatul d-nei Racanel Ionela Nadia,secretarul comunei; 

- prevederile art.  ali   și  di  Co stituția Ro â iei 
- prevederile art.  di  Legea /  privi d a hizițiile pu li e   
- prevederile alin. 3 art. 43 , din normele de aplicare are Legii 98/2016 aprobate prin 

HGR nr. 395/2016  

-prevederile art.  ali .  di  O.U.G  r. /  privi d u ele ăsuri de redu ere a 
heltuielilor pu li e şi ă tărirea dis ipli ei fi a iare şi de odifi are şi o pletare a 

unor acte normative; 

         Î  te eiul art.   di  Legea r. /  a ad i istraţiei pu li e lo ale 
repu li ată, u  odifi ările şi o pletările ulterioare: 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
   

 

          Art.1 Se apro ă a hiziţio area servi iilor juridi e de o sulta ţă, asiste ţă şi de 
reprezentare in instanta pentru  Comuna Livada   şi Co siliul Lo al al o u ei Livada cu 

BU)ESAN FLORIN SORIN AVOCAT COLABORATOR ÎN CADRUL SOCIETĂȚII CIVILE DE 
AVOCAȚI LANEVSCHI & LANEVSCHI, cu sediul în Arad, str. COZIA nr. 11, AP. 3, jud. Arad , 

identificat prin CUI 17080420, atribut fiscal RO; 

         Art.2 În aplicarea prevederilor art.  se î puter i eşte Vi eprimarul comunei Livada 

să se eze  o tra tul de o sulta ţă,asiste ţă şi repreze tare juridi ă şi să ego ieze 
onorariul acestui contract; 



         Art.3 Preze ta se o u i ă  u: 
                   -I stituţia Prefe tului  Jud.Arad; 
   - La evs hi &La evs hiSo ietate Civilă de Avo ați 
                   -Primarul comunei Livada; 

 
 

                Initiator de proiect ,                                                                Co trase ează, 
                  Primar                                                                                                Secretar   
                   Bimbo Iosif                                                                               Racanel Ionela Nadia  

 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

Jude ul  ARAD 

PRIMARIA  COMUNEI  LIVADA 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

 

In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, autoritatile administratiei publice locale administreaza sau 
dupa caz dispun de resursele financiare precum si de bunurile proprietate publica sau 
privata a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, in conformitate cu principiul 
autonomiei locale.  

In temeiul art. 21 alin 3, din acelasi act normativ, primarul poate imputernici o 
persoana cu studii superioare juridice de lunga durata din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului sau un avocat care sa reprezinte interesele unitatii administrativ 
teritoriale precum si ale autoritatilor administratiei publice locale respective in justitie.  

De asemenea in temeiul art. 36 alin. 2 lit.a consiliul local are atributii privind 
organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului ale institutiilor si 
serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de 
interes local  

Pe de alta parte, in temeiul art. 1 din O.U.G. nr. 26/2012, privind unele masuri de 
reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si 
completare a unor acte normative, 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 decat in stuatii temeinic justificate, achizionate in conditiile legii, si 

numai cu aprobarea consiliului local. 

            În  cadrul  organigramei si statului de functii a Pri ăriei o u ei Livada  există  
post vacant de   consilier juridic in aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada, 
iar in aparatul propriu al primarului nu exista post prevazut iar din anu 2008 şi pâ ă î  
preze t  servi iul de o sulta ţă,asiste ţă şi repreze tare juridi ă  a  fost  asigurat pri  
avocat colaborator,contract  care se  intentioneaza a se continua si in acest sens propun 
Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotarare.   



Cu atât ai ult pre izez faptul ă î  o for itate u prevederile art.  di  legea 
/  privi d a hizițiile pu li e , praragraful   prevede ” ex eptările spe ifi e 

o tra telor de servi ii , iar i  adrul a estui arti ol la al.  su  prevăzute a ex epții și 
asiste ţa şi repreze tarea u ui lie t de ătre u  avo at î  se sul prevederilor Legii nr. 

/  pe tru orga izarea şi exer itarea profesiei de avo at, repu li ată, u 
odifi ările ulterioare.  

Avand in vedere toate aceste aspecte solitam consiliului local adoparea 
prezentului proiect de hotarare avand ca obiect achizitionarea de servicii juridice . 

 

 

Primar  

                                                    Bimbo Iosif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 



 

 
ROMANIA 

Jude ul  ARAD 

PRIMARIA  COMUNEI  LIVADA 

 

 

                         RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 
Asa cum s-a  aratat in cuprinsul expunerii de motive în  organigrama si statul de 

functii al Pri ăriei Co u ei Livada  există  post  vacant  de consilier  juridin in aparatul 
permanent de lucru al Consiliului local Livada , iar  din anul 2008 şi pâ ă î  preze t  
servi iul de o sulta ţă,asiste ţă şi repreze tare juridi ă  privind actiunile in care 
Comuna reprezentata prin primarul comunei era parte ,  a  fost  asigurat prin avocat 
colaborator,contract  care se intentioneaza a se continua .Avand in vedere prevederile 
art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cat si prevederile art. 43 al. 3 din 
normele de aplicare ale Legii 98/2016  va fac cunoscut faptul ca in urma verificarii 
catalogului electronic SEAP nu a fost identificat nici un operator care sa ofere servicii de 
consultanta cod CPV 79110000-8 
    +    Servicii de consultanta si de reprezentare juridica  

„3) În cazul în care autoritatea o tra ta tă u ide tifi ă î  adrul atalogului 
ele tro i  produsul, servi iul sau lu rarea are îi poate satisfa e e esitatea sau o stată 
ă preţul postat de operatorii e o o i i pe tru o ie tul a hiziţiei este ai are de ât 

preţul pieţei sau di  otive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul 
ele tro i , atu i autoritatea o tra ta tă poate realiza a hiziţia de la ori e operator 
e o o i , ela orâ d î  a est se s o otă justifi ativă.”  

Cu atât ai ult pre izez faptul ă î  o formitate cu prevederile art. 29 din legea 

/  privi d a hizițiile pu li e , praragraful   prevede ” ex eptările spe ifi e 
o tra telor de servi ii , iar i  adrul a estui arti ol la al.  su  prevăzute a ex epții și 

asiste a şi repreze tarea u ui lie t de ătre u  avo at î  se sul prevederilor Legii nr. 

/  pe tru orga izarea şi exer itarea profesiei de avo at, repu li ată, u 
odifi ările ulterioare.  

Deasemenea activitatea juridica la nivelul intitutiei presupune gestionarea  unor 
actiuni judecatoresti a caror i activitate necesita un volum foarte mare de munca 
generata de complexitatea cazului., 



 În temeiul art. 1 din O.U.G. nr. 26/2012, privind unele masuri de reducere a 
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor 
acte normative, 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 decat in stuatii temeinic justificate, achizionate in conditiile legii, si numai 

cu aprobarea consiliului local. 

 
Pentru toate aceste motive solicitam aprobarea prezentului proiect de hotarare 

privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta asistenta si de 
reprezentare, a Pri ăria  o u ei Livada ,comuna Livada   şi Co siliul Lo al al o u ei 
Livada 

 
                                       

SECRETAR, 

Racanel Ionela Nadia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-

SOCIAL ,ăBUGET-FINAN E,ăADMINISTRAREAăDOMENIULUIăPUBLICăŞIă
PRIVATăALăCOMUNEI,ăAGRICULTUR ,ăGOSPOD RIRE 

COMUNAL ,ăPROTEC IAăMEDIULUI,ăSERVICIIăŞIăCOMER  

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 
Din data de______________ 

 

privind aprobareaăachizi ion riiăserviciilorăjuridiceădeăasisten ăşiăreprezentareă
juridic  

 

Dinăparteaăcomisieiămaiăsusăamintiteăauăfostăprezen i: 
 
dl. ERB MșLșTON –pre edinte de comisie   
dna.FLORșNCU A ALEXANDRșNA –secretar  
dl. TĂR AN NELU –membru 
dl. TEF DORșN –MARIUS – membru 
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  
dl.PĂșU AN NșCU-SIMION – membru  
dl.AUREL BĂLA  -membru 
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 

 

S-aădezb tutăproiectulădeăhot râreăprivind aprobareaăachizi ion riiăserviciiloră
juridiceă deă asisten ă şiă reprezentareă juridic ,ă hot râreă careă seă
avizeaz _______________________. 

 

 

 

Preşedinte Secretar 

ȘerbăMilitonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFlorincuțaăAlexandrinaăă 
 

 


