
 
Nr. 1667/07.03.2022 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Comunei Cernat  

 

Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna,  

Având în vedere: 

- Decizia de invalidare nr. 4505 din 06.12.2021 a Comisiei Naționale  pentru Compensarea 

imobilelor,  

În conformitate cu prevederile: 

- prevederile Legii nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. I alin. 1 și 2 lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere 

a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte 

normative; 

- prevederile art. 109 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Ținând cont de faptul că în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cernat 

nu este angajat consilier juridic; 

 În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a), art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

 

H O T Ă R E Ş T E 

 

Art.1 Se aprobă angajarea unui avocat, în vederea reprezentării Comunei Cernat pentru 

susținerea contestației împotriva Decizia de invalidare nr. 4505 din 06.12.2021 a Comisiei 

Naționale  pentru Compensarea imobilelor, aflat pe rolul Tribunalul Covasna. 

Art. 2 Se împuterniceşte avocatul să formuleze şi să semneze cereri şi să exercite căi de 

atac, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei menţionat în art.1. 

Art. 3 (1) Contractul de reprezentare în instanţele de judecată va fi încheiat, în condiţiile 

legii, prin achiziţie directă. 

(2) Se împuterniceşte primarul comunei Cernat, dl. Rákosi Árpád să semneze contractul de 

asistență juridică. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Cernat, Compartimentul de contabilitate, finanţe, impozite şi taxe locale, Compartimentul 

achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Cernat. 

 

 

Cernat la 07.03.2022 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 1668/07.03.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Comunei Cernat  

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. b) 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  Decizia de invalidare nr. 4505 din 06.12.2021 a Comisiei Naționale  

pentru Compensarea imobilelor, cu privire la Dispoziția  nr. 121/25.05.2006, emisă de Primarul 

comunei Cernat, în favoarea doamnei Csoboth Ecaterina, ce a făcut obiectul dosarului de 

despăgubiri nr. 28601/CC/24.10.2006. 

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

Consiliului Local Cernat privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică cu un 

avocat care să reprezinte și să apere interesele comunei. 

Din aceste motive inițiez și înaintez spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

încheierii unui contract de asistență juridică cu un avocat care să reprezinte interesele comunei 

Cernat pentru susținerea contestației împotriva Deciziei de invalidare nr. 16889 din 24.08.2017 a 

Comisiei Naționale  pentru Compensarea imobilelor, aflat pe rolul Tribunalul București, cu 

rugămintea ca să-l aprobaţi cu ocazia şedinţei extraordinare al Consiliului Local Cernat din luna 

noiembrie 2017 şi să adoptaţi o hotărâre în acest sens. 

 

 

Cernat la 07.03.2022 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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H O T Ă R Â R E A   Nr. 22/2022 

privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Comunei Cernat pentru susținerea 

contestației împotriva Deciziei de invalidare nr. 4505 din 06.12.2021 

 

 Consiliul Local al comunei Cernat,  întrunit în ședință ordinară din 9 martie 2022, 

 Analizând proiectul de hotărăre și referatul de aprobaere pentru susținerea proiectului de hotărâre 

privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Comunei Cernat pentru susținerea contestației 

împotriva Deciziei de invalidare nr. 4505 din 06.12.2021 

Ținând cont de faptul că în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cernat nu este 

angajat consilier juridic;- Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

Având în vedere: 

- Decizia de invalidare nr. 4505 din 06.12.2021 a Comisiei Naționale  pentru Compensarea imobilelor,  

În conformitate cu prevederile: 

- prevederile Legii nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. I alin. 1 și 2 lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte 

normative; 

- prevederile art. 109 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a), art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

 

H O T Ă R E Ş T E 

 

Art.1 Se aprobă angajarea unui avocat, în vederea reprezentării Comunei Cernat pentru 

susținerea contestației împotriva Decizia de invalidare nr. 4505 din 06.12.2021 a Comisiei 

Naționale  pentru Compensarea imobilelor, aflat pe rolul Tribunalul Covasna. 

Art. 2 Se împuternicește avocatul să formuleze şi să semneze cereri şi să exercite căi de 

atac, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei menţionat în art.1. 

Art. 3 (1) Contractul de reprezentare în instanţele de judecată va fi încheiat, în condiţiile 

legii, prin achiziţie directă. 

(2) Se împuterniceşte primarul comunei Cernat, dl. Rákosi Árpád să semneze contractul de 

asistență juridică. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Cernat, Compartimentul de contabilitate, finanţe, impozite şi taxe locale, Compartimentul 

achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Cernat. 

 

Cernat la 9 martie 2022 

 Președintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate  

      Kerekes János                    Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
Difuzarea: 
1 ex.la dosar cu sedinţele consiliului local 

1 ex.la primar  

1 ex.la Instituţia Prefectului jud.Covasna 
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Nr. 1669/07.03.2022 

   

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

asupra proiectului de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 

Comunei Cernat pentru susținerea contestației împotriva Deciziei de invalidare nr. 4505 din 

06.12.2021 
 

Având în vedere dispozitiile art. 109 alin. (1), (2) si (3) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 

(1) Reprezentarea în justitie a unitatilor administrativ-teritoriale se asigura de catre primar 

sau de catre presedintele consiliului judetean. 

 (2) Primarul sau presedintele consiliului judetean sta în judecata în calitate de reprezentant 

legal al unitatii administrativ-teritoriale, pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale 

acesteia, si nu în nume personal. 

 (3) Atributia de reprezentare în justitie poate fi exercitata în numele primarului sau, dupa 

caz, al presedintelui consiliului judetean de catre consilierul juridic din aparatul de specialitate ori 

de catre un avocat angajat în conditiile legii. 

Totodată, dispozitiile Art. I alin. 2, lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de 

reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a 

unor acte normative 

„(2) 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) ................. 

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

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

 Nereprezentarea în faţa instanţelor de judecată de către personal calificat, în speţă avocaţi 

cu experienţă, ar putea creea prejudicii instituţiei noastre, mult mai mari decât suma ce va fi 

cheltuită, pentru reprezentare şi consultanţă. 

 Analzând proiectul de hotărâre și referatul de aprobarea, consider întemeiat proiectul de 

hotărâre sus citat pe care în baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței 

ordinare din luna martie 2022. 

 

 

Cernat la 07.03.2022 

 

Kocsis Csilla 

Secretar general 
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Nr.1670/09.03.2022 

 

 

Comisia juridică și disciplină 

A V I Z 

asupra proiectului de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 

Comunei Cernat pentru susținerea contestației împotriva Deciziei de invalidare nr. 4505 

din 06.12.2021 

 

 

 Comisia juridică și disciplină, la data de 09.03.2022, s-a întrunit în ședință de lucru pentru 

avizarea  proiectului de hotarare asupra proiectului de hotărâre privind angajarea unui avocat care 

să reprezinte interesele Comunei Cernat pentru susținerea contestației împotriva Deciziei de 

invalidare nr. 4505 din 06.12.2021 

 În urma analizării în mod detaliat proiectului de hotărâre, s-a reținut că este întocmit în 

conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.  

În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărâre și se propune spre aprobare de 

către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna martie 2022. 

 

Cernat la 09.03.2022 

 

 

 

  Președinte      Secretar 

Fabian Sandor       Ven Gabor   
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