
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 53 din 27.05.2020 

achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență 

juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Giarmata în 

dosarele având ca obiect aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin Decizia Curții de 

Conturi nr. 37/2018 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din 

data de 27.05.20202020: 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al inițiatorului; 

 Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

 prevederile art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere 

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

normative; 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2011 privind adoptarea Statutului profesiei de 

avocat;  

 prevederile art. 29 alin. (1), lit. d),  alin (3) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART. 1. (1) Se aprobă achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță 

juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată a 

intereselor Comunei Giarmata în dosarele având ca obiect aducerea la îndeplinire a măsurilor 

stabilite prin Decizia Curții de Conturi nr. 37/2018, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

ART. 2. Se împuternicește dl. Bunescu Virgil, primar al comunei Giarmata, pentru 

efectuarea demersurilor necesare în vederea punerii în aplicare a procedurilor privind 

achiziționarea serviciilor juridice: selectarea unui avocat / cabinet de avocatură, negocierea 

condițiilor contractuale și semnarea Contractelor de asistenţă juridică  pentru comuna Giarmata, 

pentru dosarele indicate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

         ART. 3. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi 

suportate din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Giarmata aferent anului 2020. 

ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul 

Contabilitate, buget finanțe, achiziții publice și fonduri structural, taxe și impozite. 

 ART.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  15 voturi „pentru”,                         

0 ,,împotrivă”, 0,,abțineri”. 
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ART.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Serviciul Contabilitate,  Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale,Taxe și 

Impozite; 

 se va afișa. 
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Anexă la HCL nr. 53/2020 privind  
achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică 

și reprezentare în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Giarmata în dosarele având ca 

obiect aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin Decizia Curții de Conturi nr. 37/2018 

 
 

 

Serviciile juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare 

în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Giarmata în dosarele având ca obiect aducerea la 

îndeplinire a măsurilor stabilite prin Decizia Curții de Conturi nr. 37/2018, cu privire la următoarele: 

 

1. Măsura dispusă la punctul nr. 1.4. : „Luarea tuturor măsurilor legale în vederea recuperării și executării în 

contul bugetului local a tuturor creanțelor- venituri din concesiuni datorate de concesionari persoane 

juridice, rămase neîncasate la data de 31.12.2017 prin instituirea, succesivă sau concomitentă a tuturor 

măsurilor de xecutare silită prevăzute de Codul de procedură civilă, în vederea evitării termenului de 

prescripție.” 

2. Măsura dispusă la punctul nr. 1.5: „Continuarea măsurilor privind verificarea îndeplinirii obligațiilor din 

contractele de concesiune de către concesionarii persoane juridice, inclusiv a stabilirii măsurilor legale ce se 

impun.” 

3. Măsura dispusă la punctul nr. 1.6: „Luarea măsurilor legale în vederea recuperării în contul bugetului 

local al comunei Giarmata a veniturilor suplimentare provenite din închirierea de mașini și utilaje 

aparținând domeniului privat al UATC Giarmata către GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA, 

începând cu anul 2015 la zi. Reanalizarea clauzelor contractelor de închiriere încheiate cu GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ GIARMATA cu privire la cuantumul prețului de închiriere a mașinilor și a utilajelor, 

respectiv la valoarea reală amortizabilă, cu aprobarea Consiliului Local Giarmata.” 

4. Măsura dispusă la punctul 1.7: „Inventarierea lucrărilor din care să reiasă cantitatea executată comparativ 

cu cea ofertată și restul rămas neexecutat cantitativ și valoric în cazul obiectivelor de investiții PROIECT 

INTEGRAT ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ȘI MODERNIZARE STRADĂ ȘI TROTUARE – ÎN 

LOCALITATEA GIARMATA. Întreprinderea de măsuri privind încasarea în contul bugetului local a 

contravalorii penalităților datorate UATC Giarmata în calitate de achizitor, potrivit clauzelor contractuale de 

către antreprenorul BAU CENTER VEST STL Timișoara, în calitate de executant, stabilite pentru 

neexecutarea lucrării PROIECT INTEGRAT ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ȘI MODERNIZARE 

STRADĂ ȘI TROTUARE – ÎN LOCALITATEA GIARMATA, conform clauzelor contractuale.” 

5. Măsura dispusă la punctul II.1: „Stabilirea întinderii reale a prejudiciului și recuperarea integrală a 

acestuia în contul bugetului local al comunei Giarmata, reprezentând contravaloarea avansuri acordate și 

nerecuperate sau nejustificate prin lucrări/servicii prestate/executate de către BELCEA CONSTRUCT SRL 

Săcălaz și GTI SANBOD CONSTRUCT SRL Timișoara și a majorărilor de întârziere aferente.” 
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