
     R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVȚA                                                    
COMUNA  TĂTĂRANI 
CONSILIUL  LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  încheierea   Contractului de asistență și consultanță juridică  în vederea  acordării de 

asistență juridică  și reprezentare juridică a  Primăriei comunei  Tătărani, Consiliului local 
Tătărani, Comisiei locale de fond funciar Tătărani și a Primarului comunei Tătărani,  în  cauzele 

aflate  pe rolul instanțelor  judecătorești 
 

              Consiliul local Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în  ședință ordinară în data de 
19 decembrie 2022; 

             Având în vedere : 
  -  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrat 
la nr.57/07.12.2022; 
  -  Referatul de aprobare  Nr.10194/07.12.2022 al  Primarului  comunei Tătărani, prin care se 
propune aprobarea încheierii contractului de asistență și consultanță juridică cu o persoană/ 
firmă specializată, cu experiență în soluționarea litigiilor de orice natură: fond funciar, 
contencios administrativ, civil sau penal, motivat de faptul că nu exista personal juridic de 
specialitate în cadrul Primăriei comunei Tătărani, secretarul  general al comunei Tătărani 
asigurând doar controlul și legalitatea actelor interne și neavând capacitatea de a reprezenta 
juridic în fata instanțelor de judecată; 
  -  Prevederile  art.1 alin.2 lit.”b’’ din O.U.G. nr.26/2012 (* actualizată*) privind  unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 
completare a unor acte normative; 
  - Prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat și ale Statutului 
profesiei de avocat, cu completările și modificările ulterioare , cât si  art.7 alin.5), din Legea 
nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată; 
 -   Raportul de specialitate nr.10200/07.12.2022 întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul  Primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița ; 
  -  Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Tătărani; 
          În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,a’’,art.136 alin.1) , art.139 alin. (3) lit. ,,f’’ art. 196 lit. 
,,a’’, art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

        Art.1. – Se aprobă ca pentru anul 2023 să se încheie cu firmă specializată  unu Contract 
de asistență și consultanță juridică cât și alte servicii juridice,  în vederea  acordării de asistență 
juridică și reprezentare juridică a  Primăriei comunei  Tătărani, Consiliului local Tătărani, 
Comisiei locale de fond funciar Tătărani și a Primarului comunei Tătărani,  în  cauzele aflate  pe 
rolul instanțelor  judecătorești. 
 
      Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si 
biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  
 
 
 



 
 
    Art.3 - Prezenta hotărâre se comunica prin grija Secretarului  general al comunei Tătărani 
Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe 
site-ul primăriei Tătărani. 
 

 
 
 
TĂTĂRANI                                                                    PRȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 
Nr.59                                                                                     CÎRSTINA MARIAN 
Data-19.12.2022  
 
         
 
 
                           Contrasemnează pentru legalitate,  
                         SECRETAR  GENERAL COMUNĂ            
                                MIHĂILĂ MIOARA  
 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”,  …….vot„împotrivă”, …  vot „abținere”. 
Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:   15 
Nr. consilieri absenți:  -   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      



        R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
        P R I M A R  
                                  

P R O I E CT    DE   H O T Ă R Â R E 
Nr.57/07.12.2022 

 
privind  încheierea   Contractului de asistență și consultanță juridică  în vederea  acordării de 

asistență juridică  și reprezentare juridică a  Primăriei comunei  Tătărani, Consiliului local 
Tătărani, Comisiei locale de fond funciar Tătărani și a Primarului comunei Tătărani,  în  cauzele 

aflate  pe rolul instanțelor  judecătorești 
 
 

 
              Primarul Tătărani, județul Dâmbovița  
             Având în vedere : 
        -  Prevederile  art.1 alin.2 lit.”b’’ din O.U.G. nr.26/2012 (* actualizată*) privind  unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 
completare a unor acte normative; 
  - Prevederile  Legii nr.51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat și ale Statutului 
profesiei de avocat, cu completările și modificările ulterioare , cât si  art.7 alin.5), din Legea 
nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată; 
  -  Expunerea de motive a Primarului  comunei Tatarani, prin care se propune aprobarea 
încheierii  contractului  de asistenta juridica incheiat cu o persoană/ firmă specializată, cu 
experienta in solutionarea litigiilor de orice natura: fond funciar, contencios administrative, 
civil sau penal, motivat de faptul ca nu exista personal juridic de specialitate în cadrul 
Primariei comunei Tatarani, secretarul comunei Tatarani asigurand doar controlul si 
legalitatea actelor interne si neavand capacitatea de a reprezenta juridic in fata instantelor de 
judecata;       
       În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,a’’,art.136 alin.1) , art.139 alin. (3) lit. ,,f’’ art. 196 lit. 
,,a’’, art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 
        Art.1.– Se aprobă ca pentru anul 2023  să se încheie cu firmă specializată  unu Contract 
de asistență și consultanță juridică cât și alte servicii juridice,  în vederea  acordării de asistență 
juridică și reprezentare juridică a  Primăriei comunei  Tătărani, Consiliului local Tătărani, 
Comisiei locale de fond funciar Tătărani și a Primarului comunei Tătărani,  în  cauzele aflate  pe 
rolul instanțelor  judecătorești. 
 
      Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si 
biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  
 
 
 



    Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului  general al comunei Tătărani 
Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe 
site-ul primăriei Tătărani. 
 
 
 

 
 

                                                                                                               I N I Ț I A T O R 
  Avizat de legalitate, 
Secretar general  comună                                                                 P R I M A R , 

       MIHĂILĂ  MIOARA                                                           PĂTRU  CONSTANTIN 



        
 
                                                               
       ROMÂNIA 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
      P R I M A R  
Nr.10194/07.12.2022 
 
 

REFERAT   DE   APROBARE 
  Al proiectului de hotarare  privind  încheierea  Contractului de asistență și consultanță juridică  
în vederea  acordării de asistență juridică  și reprezentare juridică a  Primăriei comunei  Tătărani, 

Consiliului local Tătărani, Comisiei locale de fond funciar Tătărani și a Primarului comunei 
Tătărani,  în  cauzele aflate  pe rolul instanțelor  judecătorești 

 
 
 

          Pătru Constantin - Primarului  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, propun Consiliului 
local Tătărani, județul Dâmbovița, ca pentru anul 2323 să se încheie  contract de asistență juridică 
cu firmă, cu experiență în soluționarea litigiilor de orice natură: fond funciar, contencios 
administrativ, civil sau penal, în vederea  acordării de asistență juridică  și reprezentare juridică a  
Primăriei comunei  Tătărani, Consiliului local Tătărani, Comisiei locale de fond funciar Tătărani și a 
Primarului comunei Tătărani,  în  cauzele aflate  pe rolul instanțelor  judecătorești, motivat de faptul că 
nu există personal juridic de specialitate în cadrul Primăriei comunei Tătărani, secretarul comunei 
Tătărani asigurând doar controlul și legalitatea actelor interne și neavând capacitatea de a 
reprezenta juridic în fața instanțelor de judecată.  

   Această propunere  vine în  conformitare cu : 
 -   Prevederile  art.1 alin.2 lit.”b’’ din OUG nr.26/2012 (* actualizata*) privind  unele măsuri 

de reducere a cheltuielilor publice și intărirea disciplinei financiare și de modificare și completare 
a unor acte normative; 

- Prevederile  Legii nr.51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat și ale Statutului 
profesiei de avocat, cu completările și modificările ulterioare , cat si  art.7 alin.5), din Legea 
nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată; 

- Prevedertile art. 129 alin. (2) lit. ,,a’’,art.136 alin.1) , art.139 alin. (3) lit. ,,f’’ din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

De asemenea subliniez faptul că datorită faptului că în anii anteriori a existat un astfel de 
contract de asistență și consultanță juridică încheiat cu o firmă specializată, rezultatele, modul de 
soluționare al cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești a  fost remarcabil. 

  
 

 
 
                                                                ÎNTOCMIT, 
                                                                P R I M A R  
                                                        PĂTRU  CONSTANTIN 



 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA TATARANI 
      P R I M A R  
Nr.10200/07.12.2022       
 
                             

      RAPORT  DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind  încheierea   Contractului de asistență și consultanță juridică  în 

vederea  acordării de asistență juridică  și reprezentare juridică a  Primăriei comunei  Tătărani, 
Consiliului local Tătărani, Comisiei locale de fond funciar Tătărani și a Primarului comunei 

Tătărani,  în  cauzele aflate  pe rolul instanțelor  judecătorești 
 

 
            Subsemnata Cocoșilă Bianca Georgiana, șef birou financiar-contabilitae din cadrul aparatului 

de specialitate  al   Primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița ; 
             Având în vedere : 
-  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrat la 

Nr.57/07.12.2022 ; 
  -  Referatul de aprobare  Nr.10194/07.12.2022 al  Primarului  comunei Tătărani, prin care se 

propune aprobarea încheierii contractului de asistență și consultanță juridică vederea  acordării de 
asistență juridică  și reprezentare juridică a  Primăriei comunei  Tătărani, Consiliului local Tătărani, Comisiei 
locale de fond funciar Tătărani și a Primarului comunei Tătărani,  în  cauzele aflate  pe rolul instanțelor  
judecătorești, cu persoană/firmă specializată, cu experiență în soluționarea litigiilor de orice natură: 
fond funciar, contencios administrativ, civil sau penal,  motivat de faptul că nu exista personal juridic 
de specialitate în cadrul Primăriei comunei Tătărani, secretarul  general al comunei Tătărani 
asigurând doar controlul și legalitatea actelor interne și neavând capacitatea de a reprezenta juridic în 
fata instanțelor de judecată; 
  -  Prevederile  art.1 alin.2 lit.”b’’ din O.U.G. nr.26/2012 (* actualizată*) privind  unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor 
acte normative; 
  - Prevederile  Legii nr.51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat și ale Statutului profesiei de 

avocat, cu completările și modificările ulterioare , cât si  art.7 alin.5), din Legea nr.98/2016 privind 
achizițiile publice, actualizată; 
      In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,a’’,art.136 alin.1) , art.139 alin. (3) lit. ,,f’’ , art. 196 lit. ,,a’’ , art. 

197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

         Proiectul de hotărâre privind încheierea în anul 2023 a Contractului de asistență și 
consultanță juridică  în vederea  acordării de asistență juridică  și reprezentare juridică a  Primăriei 
comunei  Tătărani,  Consiliului local Tătărani, Comisiei locale de fond funciar Tătărani și a Primarului 
comunei Tătărani,  în  cauzele aflate  pe rolul instanțelor  judecătorești,  cu firmă specializată, cu 
experiență în soluționarea litigiilor de orice natură: fond funciar, contencios administrativ, 
civil sau penal,  poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local Tătărani, în forma 
propusă prin Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovitța. 
 
                                                    CONSILIER  SUPERIOR,  

                                               Cocoșilă Bianca -Georgiana 
 
 

 


