ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
Proiect nr. 32 din 25.05.2018
Avizat,
secretar,
Bostan Ionel
HOTĂRÂRE
privind angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului local în
instanță
Consiliul Local al comunei Bodești,
Având în vedere:
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al
Comunei BODEȘTI aprobat prin Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 37 din
31.08.2016;
- Art.79(3) alin. (1) și (2) din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Art. 36 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Văzând expunerea de motive a d-nei consilier local Ilisei Manuela președinte a
comisiei de specialitate juridice, de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism a
Consiliului local Bodești înregistrată sub nr. 2810/25.05.2017, prin care se propune
angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului local în instanță in dosarul cu
nr. 474/103/2018 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, Secţia AII-A Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal;
În temeiul art. 45 (1) şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă angajarea unui apărător ales, în persoana d-nei Beju Elena, avocat,
pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al comunei Bodești în dosarul nr.
474/103/2018 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, Secţia AII-A Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal, până la emiterea unei hotărâri judecătoreşti definitive.
Art. 2. Preşedintele de şedinţă va semna împuternicirea reprezentantului ales.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Bodești, în
vederea aducerii la îndeplinire.
Inițiator,
Consilier,
Ilisei Manuela

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 2810/25.05.2018

Expunere de motive
privind angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului local în
instanță
Având în vedere:
- Art.79(3) alin. (1) și (2) din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Art. 36 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Văzând referatul secretarului comunei Bodești prin care se aduce la cunosțința
consiliului local prin intermediul Comisiei de specialitate juridice, de disciplină,
amenajarea teritoriului și urbanism de dosarul cu nr. 474/103/2018 aflat pe rolul
Tribunalului Neamț, Secţia AII-A Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal și
prevederile legislației în vigoare,
Propunem aprobarea prin hotărâre a angajării unui apărător ales, în persoana dnei Beju Elena, avocat, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al comunei
Bodești în dosarul nr. 474/103/2018 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, Secţia AII-A Civilă
de Contencios Administrativ și Fiscal, până la emiterea unei hotărâri judecătoreşti
definitive.

Consilier,
Ilisei Manuela

ROMANIA
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COMUNA BODESTI
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Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind angajarea unui apărător pentru reprezentarea
consiliului local în instanță

Având în vedere:
−
Art.79(3) alin. (1) și (2) din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
−
Art. 36 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Văzând expunerea de motive a d-nei consilier local Ilisei Manuela președinte a
comisiei de specialitate juridice, de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism a
Consiliului local Bodești înregistrată sub nr. 2810/25.05.2017, prin care se propune
angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului local în instanță in dosarul cu
nr. 474/103/2018 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, Secţia AII-A Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal;
Consider legal proiectul de hotărâre privind angajarea unui apărător pentru
reprezentarea consiliului local în instanță.

Secretar,
Bostan Ionel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 2809/25.05.2018
REFERAT DE SPECIALITATE
privind angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului local în
instanță
Ca urmare a cererii de chemare în judecata, prin care se solicită de către d-nul
Dârloman Lucian - consilier local anularea 'Hotărârii consiliului local al comunei Bodești cu

100 din 27.12.2017 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, precum și taxelor
speciale pentru anul 2018', se impune angajarea unui apărător pentru reprezentarea

Consiliului local al comunei Bodești în instanță din următoarele considerente:
Potrivit art.23 alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001,

autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locala in comune si
orașe sunt consiliile locale, comunale si orășenești, ca autorități deliberative, si primarii,
ca autorități executive, iar potrivit art.62 alin.(1) din aceeași lege, P rim arul reprezintă
unitatea adm inistrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele
fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Având in vedere prevederile susmenționate, se retine ca primarul nu poate
reprezenta in justiție consiliul local. Cu atât mai mult, secretarului unității administrativteritoriale, in considerarea dispozițiilor art.65 din Legea 215/2001 prin care Primarul

poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului,
secretarului unităţii administrativ - teritoriale, conducătorilor compartimentelor
funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în
domeniile respective, primarul nu are posibilitatea de a-i delega reprezentarea in justiție

a consiliul local, întrucât această atribuție nu o are el.
Ori, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu
modificările și completările ulterioare Consiliul local poate fi reprezentat in instanță,
astfel:

Art. 791 . – (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru
soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate
permanentă la comune şi oraşe şi 1–2 posturi la municipiu, pe care vor fi încadrate, prin
hotărâre, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau administrative.
(2) Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe bază de concurs
sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul
local.

Art. 79 2 . – Salarizarea persoanelor prevăzute la art. 791 se face potrivit anexei nr. II la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor
de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.
383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar cheltuielile aferente se suportă
din bugetul local.
Art. 79 3 . – (1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de
judecată se face de persoanele angajate, potrivit art. 79 1 , dacă acestea au
pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în m ăsura
în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă
din bugetul local.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de preşedintele de
şedinţă.

Din cele expuse mai sus reiese că primarul localității și secretarul UAT și nu poate
sa fie avocatul consiliului.
Dispoziţiile Legii nr. 215/2001 au stabilit limitativ atribuţiile autorităţilor
administrative, consiliile locale având calitatea de autorităţi deliberative cărora le lipseşte
capacitatea de reprezentare în relaţiile cu alte autorităţi administrative sau în justiţie.
Potrivit dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 215/2001 primarul este acela care
reprezintă unitatea administrativ-teritorială în raporturile cu terţii.
Prevederile din legile speciale ce conferă calitate procesuală unor entităţi fără
personalitate juridică sunt de strictă interpretare, mărginită de un cadru procesual
specific acestor reglementări.
Mai precizez, luând în considerare prevederile art. 77 din Legea nr. 215/2001 -

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de
specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă,
denumită prim ăria com unei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire
hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problem ele curente
ale colectivităţii locale, nu reprezentarea în justiție a Consiliului local.

Conform celor precizate consider că este necesar inițierea unui proiect
de hotărâre pentru adoptarea unei hotărâri de către Consiliul local al comunei
Bodești în vederea angajării unui apărător pentru reprezentarea consiliului
local în instanță.

Secretar,
Bostan Ionel

În atenția membrilor Consiliului local al comunei Bodești.

