
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA 
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA 

Nr.MOL/36 din 07.06.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică care 

să asigure apărarea intereselor comunei Sărata , a Consiliului Local Sărata,  
a Primarului comunei Sărata, precum și a Comisiei Locale de Fond Funciar Sărata 

 
Consiliul Local al comunei Sărata , județul Bacău,întrunit în ședință  din data de 
...... 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr.36/1 din 07.06.2022 al primarului comunei , prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea aprobării achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică care să 
asigure apărarea intereselor comunei Sărata , a Consiliului Local Sărata, a Primarului comunei Sărata 
precum și a Comisiei Locale de Fond Funciar Sărata; raportul de specialitate nr. 3343/07.06.2022 , al 
secretarului general al comunei prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea 
adoptării proiectului de hotărâre ;avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Sărata; 
În baza prevederilor : 
-art.1 alin.(1) și (2) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 ; art. 29 alin. (1) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;HG nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare;art.7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
locală , republicată ; 
În baza art. 136 alin.(1) , art.156 alin.(1)  din OUG nr.57/2021 privind Codul administrativ; 
În temeiul art.129 alin.(1), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de  

reprezentare juridică care să asigure apărarea intereselor comunei Sărata, a Consiliului   Local      

Sărata, a Instituției Primarului comunei Sărata, precum și a Comisiei Locale de Fond Funciar Sărata, 

atât în litigiile și raporturile juridice viitoare, cât și în litigiile aflate în curs de judecată, indiferent de   

natura acestora. 

Art.2. Achiziționarea serviciilor juridice prevăzute la art. 1, se va face cu respectarea   prevederilor 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Art.3. Se mandatează primarul comunei Sărata să procedeze la achiziționarea serviciilor juridice 

menționate la art. 1, să încheie și să semneze contractele și să negocieze onorariul aferent acestor  

contracte. 

Art.4.Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ,  în 

conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare.  

Art.5. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Sărata prin compartimentele  achiziții 

publice și financiar contabil. 

Art.6. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judetului 

Bacău , primarului comunei, compartimentelor nominalizate la art.5  , precum și spre cunostința publică,  în 

secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative - pe site-ul: 

www.comuna-sarata.ro 

 

Inițiator, Primar             Avizat, Secretarul general al comunei Sărata 
   Argatu Irina                              Cristina Sandu   
 

  
 
 

http://www.comuna-sarata.ro/


ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA 

PRIMARUL COMUNEI SĂRATA 

Nr.36/1 din 07.06.2022 

 
Argatu Irina, Primarul comunei Sărata, judeţul Bacău  
 În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2020 privind Codul 
Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative,  
 Îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică care 
să asigure apărarea intereselor comunei Sărata , a Consiliului Local Sărata, a Primarului 
comunei Sărata, precum și a Comisiei Locale de Fond Funciar Sărata , pentru motivarea 
căruia înaintez Consiliului Local al comunei Sărata prezentul 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

Având în vedere: 

− Raportul de specialitate al secretarului general al comunei  nr. 3343 /07.06.2022 ; 

− prevederile art.1 alin.(1) și (2) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 
modificare şi completare a unor acte normative; art. 29 alin. (1) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;HG nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare;art.7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 

− faptul că în organigrama primăriei postul de consilier juridic este  vacant-  propunem ca, 
pentru în litigiile și raporturile juridice viitoare, cât și în litigiile aflate în curs de judecată, 
indiferent de natura acestora, să fie achiziționate servicii de consultanță si reprezentare 
juridică; 

− justificarea acestei măsuri se regăsește în complexitatea cauzelor litigioase precum si a 
faptului ca majoritatea presupun cunoștinte temeinice de drept societar, fiscal, drept al 
afacerilor. 

− de asemenea obiect al unor litigii îl constituie pretenții bănești în sume considerabile; 

− lipsa de consultanta juridica adecvată, și/sau de reprezentare corespunzatoare în aceste 
situații poate atrage consecințe deosebit de grave pentru comuna Sărata. 
 

Ca urmare, propun Consiliului Local al comunei Sărata adoptarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică 
care să asigure apărarea intereselor comunei Sărata , a Consiliului Local Sărata, a 
Primarului comunei Sărata, precum și a Comisiei Locale de Fond Funciar Sărata,  la 
ședința extra/ordinară din iunie  2022. 

 
Primar, 

 
Argatu Irina 

 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
Unitatea Administrativ – Teritorială comuna SĂRATA 
SECRETAR GENERAL  

 

Nr. 3343 din  07.06.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

 
Potrivit art. I, alin.(2) 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,  

"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: 

a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile      publice ale  

administraţiei publice centrale; 

b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al   Municipiului Bucureşti, 

după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale  administraţiei publice locale." 

 

     Achiziționarea serviciilor juridice prevăzute în proiectul de hotărâre , se va face 

cu respectarea  prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

În raport cu actele normative sus invocate, precum și faptul că U.A.T. comuna   

Sărata este deja  parte în aproximativ 55 dosare juridice, precum și faptul că există 

hotărâri judecătorești de adus la îndeplinire privind retrocedarea unor terenuri în  

suprafețe mari ( ex. cazul Fodor – 41 ha ),  considerăm  justificată și legal        întemeiată 

adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziționării de servicii       juridice de  

consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a Comunei Sărata, a       Consiliului  

Local Sărata, a Instituției Primarului comunei Sărata,  precum și a Comisiei Locale de 

Fond Funciar Sărata, județul Bacău . 

 

Ca urmare, considerăm că  proiectul  de hotărâre nr.36/07.06.2022  este legal și 

oportun , îl avizăm favorabil și poate fi discutat și aprobat  în forma redactată   la ședința  

consiliului local din luna iunie 2022. 

 

 

 

Secretarul general al comunei Sărata, 
 

Cristina Sandu 
 


