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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziționarea de servicii juridice externe pentru anul 2023 

 
Consiliul local al comunei Unțeni, județul Botoșani, 
analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu referatul de aprobare nr. 

6850/2022, 
văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Unțeni cu nr.6851/2022, 
        ținând cont de faptul că în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Unțeni nu este angajat un consilier juridic, 
având în vedere avizele consultative ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 

în baza prevederilor: 
- art. 84, art. 85 alin. (3) și art. 94 – 96 din Codul procedură civilă – Legea nr.310/2009; 
- Legii nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,  

cu modificările și completările ulterioare; 
- 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, aprobată prin Legea nr.16/2013; 

- art. 109 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
în temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe constând în servicii de 
redactare, consultanță, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată , în 
toate fazele procesuale, pentru dosarele prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se împuternicește Primarul comunei Unțeni să selecteze un avocat/cabinet de 
avocatură să negocieze valoarea serviciilor și să contracteze aceste servicii juridice, cu 
respectarea prevederilor legale, în sumă de 3500 lei/lună plus TVA. 

Art.3. - Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor 
fi suportate din bugetul local al comunei Unțeni. 

Art.4. - Avocatul/cabinetul de avocatură va asigura consultanță, asistență juridică și 
pentru cauzele care se vor înregistra pe rolul instanțelor de judecată în cursul anului 2023 fără 
a se modifica valoarea serviciilor stabilite conform art.2. 



Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul comunei Unțeni, prin aparatul de specialitate, Compartimentele funcționale ale 
aparatului de specialitate ale primarului comunei Unțeni. 

Art. 6. – Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ 
conform procedurii prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art.7. - Hotărârea se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Gheorghe-Manole Listar 

 
 
 
 
 
 
 
Comuna Unțeni 
14 decembrie 2022 
Nr.53. 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Vasile Ursachi 
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Anexa 

la hotărârea nr. 53  din 14 decembrie 2022 

 

 

 

 

LISTA DOSARELOR 
AFLATE PE ROL ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI 2022 

 

Nr. crt. Număr dosar Stadiul procesual Observații 

1 1987/40/2021 recurs  

2 5790/193/2020* Fond rejudecare 

3 15759/193/2017 Fond  

4 16936/193/2019 fond  

5 1049/193/2021 fond  

6 8752/193/2021 fond  

7 22159/193/2017 apel  

8 5187/193/2020 fond  

9 6189/193/2019 fond  

10 13334/193/2020 fond  

11 6308/193/2020* fond  

12 5387/193/2021 apel  

13 12009/193/2021 apel  



14 2101/40/2022 fond  

15 1969/40/2022 fond  

16 6950/193/2022 fond  

17 9854/193/2021 fond  

18 6189/193/2019 fond  

19 4654/193/2022 Fond  

20 3089/193/2022 fond  

21 7482/193/2022 fond  

22 6116/193/2022 Fond  

23 8679/193/2022 Fond  

24 12661/193/2022 fond  

25 12745/103/2022 Fond  

26 3625/193/2022 Fond  

27 9406/193/2022 Fond  

28 8524/193/2022 Fond  

29 13334/193/2020 Fond  

30 9756/193/2022 Fond  

31 6067/193/2022 fond  

32 11916/193/2021 Fond  

33 11917/193/2021 Fond  

34 11918/193/2021 fond  

35 11914/193/2021 Fond  

36 11914/193/2021 fond  

 

Președinde de ședință, 

Consilier Gheorghe-Manole Listar 

 


