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Privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență si reprezentare juridica
În conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ:
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.
Potrivit prevederilor art. I alin. (1) 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
“Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de
finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal
propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare”. Totodată, alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede faptul că 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 consiliului local, în acest caz.
Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
ART. 29
(1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de
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Legii nr.
a) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în
cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluţionare alternativă a disputelor
desfăşurate în faţa unei instanţe sau altui organism naţional de arbitraj ori de mediere sau de soluţionare
alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în faţa unei instanţe internaţionale de
arbitraj ori de mediere sau de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă;
Întrucât în aparatul de specialitate al primarului nu figurează functia de consilier juridic, consider
că sunt îndeplinite condițiile pentru aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență si
reprezentare juridica între Comuna Sânandrei și un avocat.
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