
  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, CP: 117005 

Tel./Fax: 0248 / 735005 

 
HOTARAREA NR. ___/2020 

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare, pentru si in numele: Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de 

Arges, Consiliului Local Albestii de Arges,  U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei 

Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges, in toate fazele procesuale, in Dosarul nr. 364 / 216 / 

2020, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges in care Serviciul Public de alimentare cu apa si 

canalizare Albestii de Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, in 

contradictoriu cu Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal  

 

Consiliul Local al comunei  Albestii de Arges,  întrunit în şedinţă ordinara; 

Avand in vedere: 

     - referatul de aprobare nr. 3144/ 12.06.2020, din partea d-lui Primar, Popa Gabriel; 

     - raportul de specialitate nr.3149 /12.06.2020, al compartimentului de resort din cadrul 

Aparatului de  specialitate  al primarului  Comunei Albestii de Arges; 

     - Dosarul nr.364/216/2020, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges, avand ca obiect: 

plangere contraventionala PV seria ANAR nr.0007206 / 16.01.2020,  in care Serviciul Public de 

alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea 

de petent, in contradictoriu cu Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant 

legal; 

     - prevederile 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, actualizata, 

art.I, alin.(2), lit.b) : « potrivit cărora în  situaţii temeinic justificate, pot fi achiziţionate servicii 

juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de  reprezentare, în condiţiile legii, cu aprobarea 

consiliilor locale”;  

      - prevederile art.154 alin.(4) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ,, conform 

caruia „ (4) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de 

interes local.” 

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local 

Albestii de Arges;  

            In temeiul art.109, art.129 alin.(1) si alin.(14), art.139 si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 

nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, 
HOTARASTE: 

 

     Art.1.(1) Se aproba achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare, pentru si in numele: Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges, 

Consiliului Local Albestii de Arges,  U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei Albestii de 

Arges, Primariei Albestii de Arges, in toate fazele procesuale, in Dosarul nr. 364 / 216 / 2020, inregistrat 

la Judecatoria Curtea de Arges in care Serviciul Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de 

Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, in contradictoriu cu Administratia 

bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal . 

      Art.2.(1) Contractul de reprezentare in instantele de judecata va fi incheiat in conditiile legii, 

prin achizitie directa, plata onorariului fiind asigurata din bugetul  local. 

                             (2) Se acorda mandat Primarului comunei Albestii de Arges, domnul Popa Gabriel, să 

duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

                   Art.3. Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege si va afisata pe site-ul 

 Comunei Albestii de Arges :www.albestiidearges.xhost.ro pentru aducerea la cunostinta publica: 

- Institutiei Prefectului judetului Arges; 



- Primarului comunei Albestii de Arges; 

- Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges; 

- Compartimentului Contabilitate; 
                                                                                                                                 Data: ____.06.2020  

Presedinte de sedinta,                                                                          Contrasemneaza, 

Consilier local,                                                                                      Secretar general, 

Popa Petre                                                                                             Isfan Elena 

          

                                                                                                                                               

 

 
 

 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

                        Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, CP: 117005 

Tel./Fax 0248 / 735005 

Nr.___/12.06.2020 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare, pentru si in numele: Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de 

Arges, Consiliului Local Albestii de Arges,  U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei 

Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges, in toate fazele procesuale, in Dosarul nr. 364 / 216 / 

2020, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges in care Serviciul Public de alimentare cu apa si 

canalizare Albestii de Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, in 

contradictoriu cu Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal  

 

Consiliul Local al comunei  Albestii de Arges,  întrunit în şedinţă ordinara; 

Avand in vedere: 

     - referatul de aprobare nr. 3144/ 12.06.2020, din partea d-lui Primar, Popa Gabriel; 

     - raportul de specialitate nr.3149 /12.06.2020, al compartimentului de resort din cadrul 

Aparatului de  specialitate  al primarului  Comunei Albestii de Arges; 

     - Dosarul nr.364/216/2020, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges, avand ca obiect: 

plangere contraventionala PV seria ANAR nr.0007206 / 16.01.2020,  in care Serviciul Public de 

alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea 

de petent, in contradictoriu cu Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant 

legal; 

     - prevederile 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, actualizata, 

art.I, alin.(2), lit.b) : « potrivit cărora în  situaţii temeinic justificate, pot fi achiziţionate servicii 

juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de  reprezentare, în condiţiile legii, cu aprobarea 

consiliilor locale”;  

      - prevederile art.154 alin.(4) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ,, conform 

caruia „ (4) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de 

interes local.” 

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local 

Albestii de Arges;  

            In temeiul art.109, art.129 alin.(1) si alin.(14), art.139 si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 

nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, 
HOTARASTE: 

 

     Art.1.(1) Se aproba achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare, pentru si in numele: Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges, 

Consiliului Local Albestii de Arges,  U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei Albestii de 



Arges, Primariei Albestii de Arges, in toate fazele procesuale, in Dosarul nr. 364 / 216 / 2020, inregistrat 

la Judecatoria Curtea de Arges in care Serviciul Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de 

Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, in contradictoriu cu Administratia 

bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal . 

      Art.2.(1) Contractul de reprezentare in instantele de judecata va fi incheiat in conditiile legii, 

prin achizitie directa, plata onorariului fiind asigurata din bugetul  local. 

                             (2) Se acorda mandat Primarului comunei Albestii de Arges, domnul Popa Gabriel, să 

duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

                   Art.3. Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege si va afisata pe site-ul 

 Comunei Albestii de Arges :www.albestiidearges.xhost.ro pentru aducerea la cunostinta publica: 

- Institutiei Prefectului judetului Arges; 

- Primarului comunei Albestii de Arges; 

- Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges; 

- Compartimentului Contabilitate; 

 
Data: ____.06.2020  

 

Initiator proiect,                                                                               Avizat, 

PRIMAR,                                                                   SECRETAR GENERAL, 

Popa Gabriel                                                                                   Isfan Elena 

 

 

 

                                                                          

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges,  Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 735005 

 

NR.3149 / 12.06.2020 

 

 Raport de specialitate la proiectul de hotarare 
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare, pentru si in numele: Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de 

Arges, Consiliului Local Albestii de Arges,  U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei 

Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges, in toate fazele procesuale, in Dosarul nr. 364 / 216 / 

2020, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges in care Serviciul Public de alimentare cu apa si 

canalizare Albestii de Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, in 

contradictoriu cu Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal  

 

Având în vedere: 

       - citatia din partea Judecatoriei Curtea de Arges privind Dosarul nr.364/216/2020, inregistrat 

la Judecatoria Curtea de Arges, avand ca obiect: plangere contraventionala PV seria ANAR 

nr.0007206 / 16.01.2020,  in care Serviciul Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de 

Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, in contradictoriu cu 

Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal; 

      - prevederile art.154 alin.(4) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ,, conform 

caruia „ (4) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice 

de interes local.” 

-  propunerea initiatorului proiectului de hotarare, Primarul comunei Albestii de Arges si 

teferatul de aprobare al initiatorului, inregistrata sub nr. ___/10.06.2020;  

Avand in vedere: 

- dispozitiile art. I alin. (2) lit.b) din  OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative, actualizata; 

(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. 

    - prevederile art. 109 din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ:: 

    Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale 

    (1) Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale se asigură de către primar sau de 

către preşedintele consiliului judeţean. 

    (2) Primarul sau preşedintele consiliului judeţean stă în judecată în calitate de reprezentant legal al 

unităţii administrativ-teritoriale, pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia, şi nu 

în nume personal. 

    (3) Atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al 

preşedintelui consiliului judeţean de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către 

un avocat angajat în condiţiile legii. 

    (4) Cheltuielile de judecată sau, după caz, despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătoreşti 

definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale. Cheltuielile 

de judecată cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local. 



Fata de considerentele expuse anterior, va propun spre dezbatere si aprobare prezentul 

proiect de hotarare. 

Secretar general, 

Isfan Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 735005 

NR.3144 / 12.06.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

                                            la proiectul de hotarare 
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare, pentru si in numele: Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de 

Arges, Consiliului Local Albestii de Arges,  U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei 

Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges, in toate fazele procesuale, in Dosarul nr. 364 / 216 / 

2020, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges in care Serviciul Public de alimentare cu apa si 

canalizare Albestii de Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, in 

contradictoriu cu Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal  

 

Având în vedere: 

       - citatia din partea Judecatoriei Curtea de Arges privind Dosarul nr.364/216/2020, inregistrat 

la Judecatoria Curtea de Arges, avand ca obiect: plangere contraventionala PV seria ANAR 

nr.0007206 / 16.01.2020,  in care Serviciul Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de 

Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, in contradictoriu cu 

Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal; 

      - prevederile art.154 alin.(4) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ,, conform 

caruia „ (4) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de 

interes local.” 

       - prevederile art. 109 

    Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale 

    (1) Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale se asigură de către primar sau de 

către preşedintele consiliului judeţean. 

    (2) Primarul sau preşedintele consiliului judeţean stă în judecată în calitate de reprezentant legal al 

unităţii administrativ-teritoriale, pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia, şi nu 

în nume personal. 

    (3) Atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al 

preşedintelui consiliului judeţean de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către 

un avocat angajat în condiţiile legii. 

    (4) Cheltuielile de judecată sau, după caz, despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătoreşti 

definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale. Cheltuielile 

de judecată cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local. 

    Tinand seama de prevederile art.136, alin.(8) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul 

administrativ: “ (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local 

este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: refera tul de aprobare, ca instrument de 

prezentare şi motivare, semnat de iniţiator ”, va propun spre dezbatere si adoptare proiectul de 

hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare, pentru si in numele: Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de 

Arges, Consiliului Local Albestii de Arges,  U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului 

Comunei Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges, in toate fazele procesuale, in Dosarul nr. 

364 / 216 / 2020, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges in care Serviciul Public de alimentare 

cu apa si canalizare Albestii de Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, 

in contradictoriu cu Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal . 



 

Primar, 

POPA GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ART. 109 

    Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale 
    (1) Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-

teritoriale se asigură de către primar sau de către preşedintele 

consiliului judeţean. 
    (2) Primarul sau preşedintele consiliului judeţean stă în judecată 

în calitate de reprezentant legal al unităţii administrativ-

teritoriale, pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 

acesteia, şi nu în nume personal. 
    (3) Atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în 

numele primarului sau, după caz, al preşedintelui consiliului judeţean 

de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către 

un avocat angajat în condiţiile legii. 
    (4) Cheltuielile de judecată sau, după caz, despăgubirile stabilite 

pe baza hotărârilor judecătoreşti definitive se suportă/se fac venit de 

la/la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale. Cheltuielile 

de judecată cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local. 


