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Nr. 33720/09.07.2021 

Primarul comunei Dumbrăvița, județul Timiș, în conformitate cu prevederile art. 136 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul: 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de 
reprezentare pentru apărarea intereselor U.A.T comuna Dumbrăvița/Primarul 

comunei Dumbrăvița în justiție în dosarele cuprinse în Anexă, pe care îl înaintez 
spre analiză, dezbatere și adoptare în forma redactată, însoțit de referatul de 

aprobare nr. 33722/09.07.2021; 
 

   Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa, judeţul Timiş, întrunit în ședință 
ordinară; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) art.109, art. 129, alin. (1), alin. (2) lit a), alin (14), art. 196 alin. (1) lit a) 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

e) art. I. alin. (2) lit. b din OUG nr. 26/2012, 

f) Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică; 
 

Luând act de: 

➢ Referatul de aprobare al Primarului comunei Dumbrăviţa în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat cu nr. 33722/09.07.2021, la prezentul proiect de hotărâre 
prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării 
proiectului de hotărâre;  

➢ Anexa cuprinzând dosarele care necesită reprezentarea U.A.T Comuna 

Dumbrăvița/Primarul Comunei Dumbrăvița în justiție; 

 

În temeiul art. 139 alin (1), art. 196 alin (1) lit. a), din OUG nr 57/2019 privind 

Codul administrativ,  

Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa, 
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HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență 
și de reprezentare pentru apărarea intereselor U.A.T comuna Dumbrăvița/Primarul 
comunei Dumbrăvița în justiție în dosarele cuprinse în Anexă, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Dumbrăvița, să selecteze un 
avocat/cabinet de avocatură, să negocieze valoarea serviciilor și să contracteze 
aceste servicii juridice, cu respectarea prevederilor legislației din materia 
achizițiilor publice.      

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Comunei Dumbrăvița, Consilierul juridic din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița, 
Biroul de contabilitate, taxe și impozite și Compartimentul Achiziții din cadrul 
Primăriei comunei Dumbrăvița. 

           

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică conform art. 197 și art 243. alin. 1 lit e) 

din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ: 

 

➢ Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
➢ Primarului comunei Dumbrăviţa; 
➢ Compartimentului juridic; 
➢ Biroului Contabilitate, taxe si impozite locale; 
➢ Avocatului care va reprezenta U.A.T. comuna Dumbrăvița; 
➢ Cetăţenilor prin afişare pe site-ul instituţiei; 

 
                   
                 Iniţiator, 
    Primarul comunei Dumbraviţa                        Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                  Secretar  General al U.A.T. Dumbrăviţa 
          ……………………….                                        ……………………………………….. 
       Horia-Grigore BUGARIN                L.S.               Ramona Diana MARINCHI   
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ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL  

NR.  33720/09.07.2021 

DOSARE - reprezentare în justiție a U.A.T COMUNA DUMBRĂVIȚA /Primarul 

comunei Dumbrăvița  

 

1. Dosar nr. 4468/30/2020 

    Recurent: BADIU Chirilă și BADIU Adriana 

    Intimat: Primarul Comunei Dumbrăvița 

    Obiect: obligare emitere act 

    Stadiu proces: recurs 

 

2. Dosar nr. 16239/325/2021 

    Reclamant: FOLDVARY ATILA VICTOR ALEXANDRU  

    Intimat: Comisia Locală de Fond Funciar Dumbrăvița  

    Obiect: fond funciar 

    Stadiu proces: fond  

 

3. Dosar nr. 2609/30/2018* 

    Recurent: Primarul Comunei Dumbrăvița 

    Intimat: VITZILEOS ADRIANA CRISTINA 

    Obiect: anulare act emis de autorități 

    Stadiu proces: recurs – rejudecare  

 

 

         Iniţiator,                         Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                   Secretar General al U.A.T. Dumbrăviţa 
      Primarul comunei Dumbraviţa                              
                                                                                               
           ……………………….....                                       ………………………………… 
            Horia-Grigore BUGARIN            L.S.           Ramona Diana MARINCHI      
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 NR. 33722/09.07.2021 

 Primarul Comunei Dumbrăviţa, în conformitate cu prevederile art. 136 alin.( 1) 

coroborat cu alin. (8) lit. a), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, am 

inițiat și elaborat următorul: 

 
REFERAT DE APROBARE 

La Proiectul de hotărâre nr. 33720/09.07.2021, privind achiziționarea serviciilor 

juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru apărarea intereselor 

U.A.T comuna Dumbrăvița/Primarul comunei Dumbrăvița în justiție a dosarelor 

cuprinse în Anexă, pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în 

vedere la dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței 

Consiliului local 

 
         Luând act de:  

a)  Anexa cuprinzând dosarele care necesită reprezentarea U.A.T Comuna 

Dumbrăvița/Primarul Comunei Dumbrăvița în justiție; 

b) prevederile art. I alin.2 din O.U.G. 26/2012, privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative 

 

Hotărârile Consiliului local se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în 
conformitate cu prevederile Constituţiei României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu principiile ordinii de drept. La iniţierea şi elaborarea proiectelor de 
hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate 
subordonate legii, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, altor acte de nivel superior 
sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune, precum şi cu reglementările 
comunitare. 

Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor 
prevederi din acte normative de nivel superior, şi nici nu pot contraveni principiilor şi 
dispoziţiilor acestora. 

Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori 
executarea în concret a legilor şi a celorlalte acte normative de nivel superior cu 
respectarea termenelor stabilite de acestea, precum şi a propriilor hotărâri. 
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          Ținând cont de complexitatea cauzelor, materia acestora, și de necesitatea 

continuității judecății, consider că este necesară reprezentarea U.A.T Comuna 

Dumbrăvița/Primarul Comunei Dumbrăvița în justiție de către un avocat cu 

experiență în materie, ținând seama și faptul că structura Compartimentulului Juridic 

nu poate acoperi volumul de lucru din această perioadă. 

 Luând seama de prevederile art. 109 din OUG 57/2019 (reprezentarea în 

justiție a unităților administrativ-teritoriale), am inițiat și elaborat proiectul de 

hotărâre nr. 33720/09.07.2021 privind achiziționarea serviciilor juridice de 

consultanță, de asistență și de reprezentare pentru apărarea intereselor U.A.T 

comuna Dumbrăvița/Primarul comunei Dumbrăvița în justiție, în dosarele cuprinse în 

anexă, pe care îl înaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în forma redactată, 

însoțit de prezentul referat de aprobare. 

Având în vedere aspectele menționate supra, consider că propunerea este 

legală, necesară și oportună. 

Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate 

cu prevederile art. 109, art. 129, alin. (1), alin. (2) lit a), alin (14), art. 196 alin. (1) 

lit a), susțin și propun Consiliului Local să supună dezbaterii şi să adopte proiectul de 

hotărâre nr. 33720/09.07.2021, în forma redactată. 

 

          Anexez la prezentul referat:  
- Anexa cuprinzând dosarele care necesită reprezentarea U.A.T Comuna  

Dumbrăvița/Primarul Comunei Dumbrăvița în justiție; 

 
 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Dumbrăviţa 

 
   ……………………… 

Horia-Grigore BUGARIN 
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ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL  

NR.  33720/09.07.2021 

DOSARE - reprezentare în justiție a U.A.T COMUNA DUMBRĂVIȚA /Primarul 

comunei Dumbrăvița  

 

1. Dosar nr. 4468/30/2020 

    Recurent: BADIU Chirilă și BADIU Adriana 

    Intimat: Primarul Comunei Dumbrăvița 

    Obiect: obligare emitere act 

    Stadiu proces: recurs 

 

2. Dosar nr. 16239/325/2021 

    Reclamant: FOLDVARY ATILA VICTOR ALEXANDRU  

    Intimat: Comisia Locală de Fond Funciar Dumbrăvița  

    Obiect: fond funciar 

    Stadiu proces: fond  

 

3. Dosar nr. 2609/30/2018* 

    Recurent: Primarul Comunei Dumbrăvița 

    Intimat: VITZILEOS ADRIANA CRISTINA 

    Obiect: anulare act emis de autorități 

    Stadiu proces: recurs – rejudecare  

  

   Iniţiator,                         Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                Secretar General al U.A.T. Dumbrăviţa 
    Primarul comunei Dumbraviţa                              
                                                                                               
        ………………………                                             ………………………… 
       Horia-Grigore BUGARIN            L.S.               Ramona Diana MARINCHI      
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