
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ 
 
 

 HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridic ă cu un avocat care 
să reprezinte interesele comunei Vînători Neamţ în dosarul civil nr. 1301/103/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Neam ţ - Secţia a II -a Civil ă, Contencios Administrativ 
şi Fiscal, în care comuna are calitatea de pârât, iar reclamant este SC General 

Construct SA 
  

 Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamţ, doamna Maria Petrariu, 
în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 5839 din 
24.07.2015; 
- Raportul de specialitate al Compartimentul Juridic, înregistrat sub nr. 5840 din 
24.07.2015; 
- Prevederile art. 1 alin. 2 din OUG. 26 din 2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative; 
  În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de asistenţă juridică cu Cabinetul de 
Avocatură Lăcraru Gerard Laurenţiu, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada 
Alexandru cel Bun, nr. 28, judeţ Neamţ, CIF 20134309, care să reprezinte şi să apere 
interesele comunei Vînători-Neamţ în dosarul civil nr. 1301/103/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Neamţ - Secţia a II - a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal, în care 
comuna are calitatea de pârât, iar reclamant este SC General Construct SA. 
  
 Art. 2. Se împuterniceşte d-l avocat Lăcraru Gerard Laurenţiu, să formuleze 
cereri, excepţii, apărări şi să exercite căile de atac în dosarul civil nr. 1301/103/2015. 
 
 Art. 3. Se împuterniceşte d-na Petrariu Maria, primarul comunei Vînători Neamţ, 
să semneze contractul de asistenţă juridică aprobat prin prezenta hotărâre. 
 



 

 

 Art. 4. (1) Contractul de asistenţă juridică va fi încheiat cu respectarea OUG 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. 
 (2) Plata onorariului de avocat, în valoare de 7000 lei, aşa cum reiese din oferta 
Cabinetului de Avocatură Lăcraru Gerard Laurenţiu cu nr. 5168/22.07.2015, se va 
asigura din bugetul local al comunei. 
  
 Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei 
Vînători- Neamţ, prin Compartimentul Achiziţii Publice - Administrarea Domeniului 
Public şi Privat din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului. 
 
 Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică: 

•  Instituţiei Prefectului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate; 
•  Primarului comunei Vînători-Neamţ; 
•  Compartimentului Achiziţii Publice - Administrarea Domeniului Public şi Privat 
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Vînători Neamţ. 

 
Nr. 40 
Din 31.07.2015 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Consilier: Veronica TOPLICEANU 
                                                                                 
 

                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                  Secretar, 

                                                                                          Alina Iuliana FLOŞ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Consilieri Locali: 15 
Prezenţi: 13 
Pentru: 12 
Împotriv ă: -  
Abţineri: 1 
      

 



 

 

 

PROIECT 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ 
 
 

 HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridic ă cu un avocat care 
să reprezinte interesele comunei Vînători Neamţ în dosarul civil nr. 1301/103/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Neam ţ - Secţia a II -a Civil ă, Contencios Administrativ 
şi Fiscal, în care comuna are calitatea de pârât, iar reclamant este SC General 

Construct SA 
  

 Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamţ, doamna Maria Petrariu, 
în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 5839 din 
24.07.2015; 
- Raportul de specialitate al Compartimentul Juridic, înregistrat sub nr. 5840 din 
24.07.2015; 
- Prevederile art. 1 alin. 2 din OUG. 26 din 2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative; 
  În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de asistenţă juridică cu Cabinetul de 
Avocatură Lăcraru Gerard Laurenţiu, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada 
Alexandru cel Bun, nr. 28, judeţ Neamţ, CIF 20134309, care să reprezinte şi să apere 
interesele comunei Vînători-Neamţ în dosarul civil nr. 1301/103/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Neamţ - Secţia a II - a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal, în care 
comuna are calitatea de pârât, iar reclamant este SC General Construct SA. 
  
 Art. 2. Se împuterniceşte d-l avocat Lăcraru Gerard Laurenţiu, să formuleze 
cereri, excepţii, apărări şi să exercite căile de atac în dosarul civil nr. 1301/103/2015. 
 



 

 

 Art. 3. Se împuterniceşte d-na Petrariu Maria, primarul comunei Vînători Neamţ, 
să semneze contractul de asistenţă juridică aprobat prin prezenta hotărâre. 
 
 Art. 4. (1) Contractul de asistenţă juridică va fi încheiat cu respectarea OUG 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. 
 (2) Plata onorariului de avocat, în valoare de 7000 lei, aşa cum reiese din oferta 
Cabinetului de Avocatură Lăcraru Gerard Laurenţiu cu nr. 5168/22.07.2015, se va 
asigura din bugetul local al comunei. 
  
 Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei 
Vînători- Neamţ, prin Compartimentul Achiziţii Publice - Administrarea Domeniului 
Public şi Privat din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului. 
 
 Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică: 

•  Instituţiei Prefectului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate; 
•  Primarului comunei Vînători-Neamţ; 
•  Compartimentului Achiziţii Publice - Administrarea Domeniului Public şi Privat 
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Vînători Neamţ. 

 
NR. ____ 
DIN   24.07.2015 

 
INI ŢIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ, 
JR. MARIA PETRARIU 

 

                                                                                       AVIZ PT. LEGALITATE, 
                                                                                       SECRETAR, 

                                                                                      ALINA IULIANA FLOŞ 
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 

COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

Nr. 5839 din 24.07.2015 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridic ă cu un avocat care 

să reprezinte interesele comunei Vînători Neamț în dosarul civil nr. 1301/103/2015 

aflat pe rolul Tribunalului Neam ț - Secția a II -a Civil ă, Contencios Administrativ 

și Fiscal, în care comuna are calitatea de pârât, iar reclamant este SC General 

Construct SA 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din OUG. 26 din 2012 privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative, este prevăzută posibilitatea 

achiziționării de servicii juridice de specialitate, în cazuri temeinic justificate, de către 

autoritățile publice locale, cu aprobarea consiliului local. 

 Luând act de existența dosarului civil nr. 1301/103/2015 aflat pe rolul 

Tribunalului Neamț - Secția a II - a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, ce are 

ca obiect litigiu privind achizițiile publice, cu privire la contractul de lucrări nr. 

2002/05.08.2008 - execuția lucrărilor de construcții la investiția ,,Școala de arte și 

meserii Vînători Neamț - Campus școlar, pensiune, fermă”, dosar în care avem calitatea 

de pârât, iar reclamant este SC GENERAL CONSTRUCT SA și în care pretențiile 

reclamantei se ridică la suma totală de 1.663.159 lei, formate din 1.127.439 lei - daune 

interese, dobânzi bancare, 522.658 lei - penalități și 13.062 lei - onorariu asistență 



 

 

juridică, consider că o soluție defavorabilă pronunțată împotriva comunei, poate avea un 

impact negativ asupra unității administrativ teritoriale. 

 Având în vedere cele expuse, consider ca fiind necesară aprobarea unei hotărâri a 

Consiliului Local Vînători Neamț privind aprobarea încheierii unui contract de asistență 

juridică cu un avocat care să reprezinte și să apere interesele comunei Vînători Neamț în 

dosarul civil menționat. 

 Astfel, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, inițiez și înaintez spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică cu 

un avocat care să reprezinte interesele comunei Vînători Neamț în dosarul civil nr. 

1301/103/2015 aflat pe rolul Tribunalului Neamț - Secția a II - a Civilă, Contencios 

Administrativ și Fiscal. 

 

 

PRIMARUL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMȚ, 

JR. MARIA PETRARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 

COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

Nr. 5840 din 24.07.2015 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridic ă cu un avocat care 

să reprezinte interesele comunei Vînători Neamț în dosarul civil nr. 1301/103/2015 

aflat pe rolul Tribunalului Neam ț - Secția a II -a Civil ă, Contencios Administrativ 

și Fiscal, în care comuna are calitatea de pârât, iar reclamant este SC General 

Construct SA 

  

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din OUG. 26 din 2012 privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative, este prevăzută posibilitatea 

achiziționării de servicii juridice de specialitate, în cazuri temeinic justificate, de către 

autoritățile publice locale, cu aprobarea consiliului local. 

 Având în vedere dosarul civil nr. 1301/103/2015 aflat pe rolul Tribunalului 

Neamț - Secția a II - a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, ce are ca obiect 

litigiu privind achizițiile publice, cu privire la contractul de lucrări nr. 2002/05.08.2008 

- execuția lucrărilor de construcții la investiția ,,Școala de arte și meserii Vînători 

Neamț - Campus școlar, pensiune, fermă”, dosar în care avem calitatea de pârât, iar 

reclamant este SC GENERAL CONSTRUCT SA și în care pretențiile reclamantei se 

ridică la suma totală de 1.663.159 lei, formate din 1.127.439 lei - daune interese, 

dobânzi bancare, 522.658 lei - penalități și 13.062 lei - onorariu asistență juridică, iar în 

cazul unei soluții nefavorabile pentru unitatea administrativ teritorială, poate avea un 

impact deosebit de negativ pentru comună, consider ca fiind necesar inițierea unui 



 

 

proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al comunei 

Vînători Neamț privind contractarea de servicii juridice - avocat/firmă de avocatură 

specializată și cu experiență în dreptul comercial și civil care să reprezinte și să apere 

interesele comunei în acest dosar.  

 

CONSILIER JURIDIC, 

Vasilică Ciprian Fodor 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


