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PROIECT DE HOTARARE
privind mandatarea autoritãtii executive a Municipiului Boto~ani pentru a asigura reprezentarea
Consiliului local in fata instantelor judecàtore~ti In cauzele In care acesta este parte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonut Andrei cu privire la mandatarea primarului ~i
secretarului general ai Municipiului Boto~ani pentru a asigura reprezentarea Consiliului local in fata
instan~elorjudecãtore~ti In cauzele In care acesta este parte,
vãzând raportul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios, Registru agricol cu nr.
4947/03.11.2020, referatul de aprobare nr. 4965/03.11.2020, precum ~i raportul de avizare a! comisiei de
specialitate a Consiliului Local,
având In vedere prevederile art. 106 coroborate cu cele ale art. 370 aim. 2, lit e) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificärile ~i completarile ulterioare precum ~i cele ale art. 80— 89 din Legea
nr. 134/20 10 privind Codul de procedurä civilä, republicata, cu modificArile ~i completarile ulterioare,
In temeiul art. 129 aim. 1 ~i aIm. 14, precum ~i al art. 196 aIm. 1 lit, a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, publicatä In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 05 julie 2019, cu modificãrile
~i completarile ulterioare,
HOTARA$TE:
Art.1 (1) Se mandateazã Primarul ~i Secretarul General ai Municipiului Boto~ani pentru a asigura
reprezentarea Consiliului Local al Municipiului In cauzele aflate pe rolul instantelor judecãtore~ti in care
autoritatea deliberativä este parte in proces.
(2) Reprezentarea intereselor Consiliului Local in fata instantelor de judecatä se va asigura de
consilierii juridici din cadrul Oficiului juridic contencios din aparatul de specialitate al Primarului, In baza
Imputernicirii semnate de Primarul Municipiului Boto~ani ~i Secretarul General al Municipiului Boto~ani.
(3) Imputernicirea prevãzutä la aIm. (2) pentru toate actele procesuale ce vor fi Indeplinite in fata
instantei. Primarul ~i Secretarul General ai Municipiului Boto~ani, la propunerea consilierilor juridici din
aparatul de specialitate a! primarului, sunt Imputernici~i sä semneze once act pentru pästrarea drepturilor
supuse unui termen ~i care s-ar pierde prin neexercitarea br Ia timp, precum ~i actele de promovare a cäilor
de atac Impotriva hotärârilor nefavorabile.
(4) Actele de procedurä, inclusiv concluziile la dezbaterea cauzelor pe fond vor fi intocmite de
consilierii juridici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, pe baza datelor comunicate de
compartimentele de resort, sub coordonarea secretarului municipiului.
Art.2 In situatia In care Primarul Municipiului Boto~ani se aflä in delega~ie on concediu, pentru
Indeplinirea mandatului acordat Ia art. I se deleaga viceprimarul care exercitã pnimul calitatea de Inlocuitor
de drept a! primarului.
Art.3 Serviciul Juridic contencios va informa periodic Consiliul Local cu privire la stadiul dosarelor
~i hotärârile pronuntate In cauzele In care autoritatea deliberativä este parte in proces.
Art.4 Pe data inträrii In vigoare a prezentei hotärâri se abroga Hotärârea Consiliului local al
Municipiului Boto~ani nr. 130 din 12 iulie 2016 privind mandatarea autoritatii executive a Municipiului
Boto~ani pentru a asigura reprezentarea Consiliului local in fata instantebor judecãtore~ti in cauzele in care
acesta este parte.
Art.5 Primarul ~i Secretarul General ai Municipiului Boto~ani, prin serviciile aparatubui de specialitate
ab primarului, vor duce la indepliniri prevederibe prezentel hotãrâri.
INITIATOR,
Primar, Cosmi lonut Andrei
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REFERAT DE APROBARE
Ia Prolectul de hotãrâre
privind mandatarea autoritãtii executive a Municipiulul Boto~ani pentru a asigura
reprezentarea Consiliului local in fala instanlelor judecátoreØi In cauzele In care acesta este
parte

Potrivit prevederilor art. 106 coroborate cu cele ale art. 370 aim. 2, lit e) din OUG
nr. 57/20 19 privind Codul administrativ, cu modificärile ~i completarile ulterioare
precum ~i cele ale art. 80 89 din Legea nr. 134 2010 privind Codul de procedurã civilä,
pentru asigurarea reprezentärii In fata instantelor de judecatã precum ~i pentru intocmirea
actelor de procedura in scopul apärärii intereselor Consiliului Local al Municipiului
Boto~ani In litigiile aflate pe rolul instantelor de judecatä, se poate acorda mandat de
cätre aceastä autoritate.
In conformitate cu prevederile art. 109 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificärile ~i completarile ulterioare reprezentarea In justi~ie a
Municipiului Boto~ani se asigurä injusti~ie de cátre Primarul Municipiului Boto~ani.
Conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea ~i
exercitarea profesiei de consilier juridic, ,,consiiierul juridic In activitatea sa asigurä
consultantä ~i reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul cäreia se aflä
on a persoanei juridice cu care are raporturi de muncä, apãrã drepturile ~i interesele
legitime ale acestora in raporturile br cu autoritätile publice, institu~iile de once naturä,
precum ~I cu once persoanà juridicä sau fizicä, românä sau strãina; in condiliile begii ~i
ale regubamentelor specifice unitalii, avizeazä ~i contrasemneazä actele cu caracter
juridic”.
In temeiul prevederilor legale prezentate, vä rugãm sä aproba~i supunerea spre
dezbatere in ~edinta Consiliului Local al Municipiului Boto~ani din data de 05.11.2020,
a proiectului de hotärâre prezentat.

Sef Serviciu Juridic-conte ci s, Registru agricol
Oana Gi~:cu
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotãrâre privind mandatarea autoritatii executive a Municipiului
Boto~ani pentru a asigura reprezentarea Consiliului local in fa~a instan~elorjudecãtore~ti in
cauzele In care acesta este parte
Pe rolul instantelor judecãtore~ti se aflã in prezent mai multe dosare In care Consiliul
local al Municipiului Boto~ani are calitatea de pârât, având obiecte diferite, de exemplu: toate
litigiile privind drepturile salariale ale angaja~ilor din sistemul preuniversitar de stat de la nivelul
Municipiului Boto~ani, exceptii de nelegalitate a unor hotArâri ale consiliului local, obliga~ii de
a face, etc.
Potrivit prevederilor art. 106 coroborate cu cele ale art. 370 aIm. 2, lit e) din OUG nr.
57 2019 privind Codul administrativ, cu modificärile ~i completarile ulterioare precum ~i cele
ale art. 80 89 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã, pentru asigurarea
reprezentärii in fata instantelor de judecatä precum ~i pentru Intocmirea actelor de procedura In
scopul apãrärii intereselor Consiliului Local a! Municipiului Boto~ani In litigiile aflate pe rolul
instantelor de judecatã, se poate acorda mandat de cätre aceastã autoritate.
Conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea ~i exercitarea
profesiei de consilier juridic, ,,consilierul juridic in activitatea sa asigura consultantã ~i
reprezentarea autoritãtii sau institutiei publice in serviciul cäreia se aflä on a persoanei juridice
cu care are raporturi de muncä, apärä drepturile ~i interesele legitime ale acestora in raporturile
br cu autoritatile publice, institu~iile de once naturá, precum ~i cu once persoanã juridicä sau
fizicä, românã sau sträina; in conditiile legii ~i ale regulamentelor specifice unitatii, avizeazä ~i
contrasenmeazä actele cu caracter juridic”.
Deoarece actele procedurale trebuie indeplinite in termenele acordate de cätre instantele
de judecatä, acestea fund de multe on Intre datele de Intrunire a ~edinte1or de Consiliu Local
pentru asigurarea formulärii aparärilorjuridice, cáilor de atac ~i a reprezentärii efective In fata
instantei, este necesar mandatarea Primarului Municipiului Boto~ani, Secretarului General al
Municipiului Boto~ani ~i a consilierilorjuridici din cadrul Oficiului juridic contencios pentru a
asigura reprezentarea Consiliului local al Municipiului Boto~ani.
In situatia In care domnul Primar a! Municipiului Boto~ani nu este prezent In cadrul
institutiei din once motiv, propunem ca semnarea actelor de procedurä sä se efectueze de cátre
dl. Viceprimar care prime~te mandat in acest sens de la domnul primar.
Oficiul juridic contencios va informa periodic Consiliul Local cu privire la stadiul
dosarelor ~i hotãrârile pronun~ate in cauzele in care autoritatea deliberativã este parte in proces.
Având in vedere faptul cä sunt indeplinite prevederile legale incidente in materie,
propunem adoptarea proiectului de hotärâre in forma prezentatá.
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