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HOTĂRÂRE Nr. 51
din 13 iulie 2022

privind aprobarea reprezentării  în fața instanțelor judecătorești  a  Consiliului Local Recea și a
Comunei Recea de către  avocat Claudiu-Remus ȘPAN, în cauzele în care acestea au calitate de

parte la instanțele judecătorești

Consiliul  Local  al  Comunei  Recea,   judeţul  Maramureş,  întrunit  în  şedinţă ordinară la  data  de   29
septembrie  2021;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar, avizul secretarului, referatul de
aprobare  și  raportul  compartimentului  de  resort,  avizul  Comisiei   de  specialitate  nr.  4  -  pentru  muncă şi
protecţie socială, protecţie copii,  juridică şi de disciplină;

În conformitate cu prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
c) art. I alin.(2) lit. b) din OG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea
disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative, modificată;
d) art.129 alin.(1) și alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie  2019 privind Codul Administrativ;
e) art. 29 alin. (1) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
f) Hotărârea consiliului UNBR nr. 174/2021 privind modificarea și completarea hotărârii nr. 82/2020
referitoare la ”Ghidul orientativ al onorariilor minimale”.

Existând pe rol  mai  multe  procese în care Consiliul  Local  și  comuna Recea au calitate  de parte  fiind
reprezentate în instanță de către dl. avocat Șpan Claudiu-Remus, raportat la complexitatea acestora și
importanța lor pentru autoritățile locale din comuna Recea, este oportun și necesar să fie în continuare
reprezentate de avocatul care cunoaște foarte bine conținutul acestor dosare și care este familiarizat cu modul
de lucru al acestor autorități publice,  pentru a fi duse cauzele până la stabilirea unor soluții definitive;

De asemenea este necesar a face referire și la procesele viitoare care se vor afla pe rolul instanțelor de
judecată în vederea reprezentării de către Cabinet de Avocat Șpan Claudiu Remus pentru a se evita emiterea
unei Hotărâri de Consiliu Local pentru fiecare proces în parte.

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.139 și  art.196 alin.1 lit. a)  din  Ordonanța de Urgență nr.57
din 3 iulie  2019 privind  Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA, adoptă prezenta hotărâre
Art.1. – Se aprobă reprezentarea în fața instanțelor judecătorești  a Consiliului Local  Recea și Comuna

Recea   de   Cabinet  de  avocat   Claudiu-Remus   ȘPAN  care  să apere  interesele   Consiliului  local  Recea  și  a
Comunei Recea  în cauzele în care acestea au calitate de parte și se află sau se vor afla pe rolul instanțelor de
judecată,  până la finalizarea lor prin hotărâri judecătorești definitive;

Art. 2. – Se aprobă reprezentarea în fața instanțelor de judecată a Consiliului Local  Recea și Comuna
Recea  de  Cabinet de avocat  Claudiu-Remus  ȘPAN până la finalizarea prin hotărâri judecătorești definitive,
în dosarele din anexa 1 la prezenta hotărâre și  care  au  fost  înregistrate  ulterior  emiterii  HCL  nr.  61/  2021,
privind aprobarea reprezentării  în fața instanțelor judecătorești  a  Consiliului Local Recea și a Comunei
Recea de către  avocat Claudiu-Remus ȘPAN, în cauzele în care acestea au calitate de parte la instanțele
judecătorești

Art.3. – Se mandatează primarul comunei pentru a stabili împreună cu avocatul cauzele în care acesta
va  reprezenta  interesele  Consiliului  Local  Recea  și  a  comunei  Recea   și  de  a  semna  contractele  de  asistență
juridică încheiate conform art. 1 din prezenta hotărâre;

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Jud. Maramureş, avocatului Claudiu-
Remus Șpan, Primarului şi secretarului general al  comunei Recea;

    PREȘEDINTE
  Mircea-Augustin MUREȘAN

Contrasemnează
Secretar General,
 Maria PETRUȘ

Recea la 13 iulie 2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți ______
Hotărâre adoptată cu: ___ voturi pentru,  _____ abțineri, _____împotriva



Anexa 1 la HCL nr. 51/iulie 2022

          PREȘEDINTE
  Mircea-Augustin MUREȘAN

Contrasemnează
Secretar General,
 Maria PETRUȘ

Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată

Număr dosar Părți Obiectul dosarului
RECLAMANT PÂRÂT Chemat în garanție

11737/182/202
1

Comuna Recea Garda Nationala
de Mediu -
Comisariatul
Judeţean
Maramureş

- Plângere
Contravențională

10991/182/202
1

SC Nord Timis
Construct SRL

Comuna Recea - Ordonanță de plata

467/100/2022 - Cosma Ionela
Maria,
- Loi Diana Cristina,
- Nemes Anda Iulia,
- Vasoc Andreea
Stefana,
- Valenas Vasile
Cosmin

- Asociatia
Pentru Persoane
Varstnice Sfanta
Maria

- UAT Comuna
Recea
- Consiliul Local al
Comunei Recea Prin
Primarul Comunei
Recea

Drepturi bănești



Recea la 12 iulie  2022

               COMUNA RECEA
COMPARTIMENT JURIDIC

RAPORT COMPARTIMENT DE RESORT

la proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar privind aprobarea reprezentării  în fața instanțelor
judecătorești  a  Consiliului Local Recea și Comuna Recea de avocat Claudiu-Remus ȘPAN în

cauzele în care acestea au calitate de parte
la instanțelor judecătorești

În conformitate cu prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art.I alin.(2) lit.b) din OG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si
întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative, modificată;
d) art.129 alin.(1) și alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie  2019 privind Codul
Administrativ;
e) art. 29 alin. (1) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
f) Hotărârea consiliului UNBR nr. 174/2021 privind modificarea și completarea hotărârii nr.
82/2020 referitoare la ”Ghidul orientativ al onorariilor minimale”.

Luând în considerare volumul mare și complexitatea activităților juridice de consultanță, de asistență,
de reprezentare în instanță, de instrumentare a dosarelor, de avizare și/sau întocmire a contractelor
administrative, realizarea activității de prevenție și asigurarea consilierii juridice a tuturor compartimentelor din
cadrul instituției, aplicarea prevederilor Legii 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-
cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan, cu întreaga procedură în materie, urmărirea creanțelor,
întocmirea dosarelor și gestionarea procedurii de executare silită, precum și a dosarelor aflate pe Legea 85/2014
privind  procedurile  de  prevenire  a  insolvenței  și  de  insolvență,  alte  activități  specifice   care  cad  în  sarcina
consilierului juridic din cadrul instituției.

Având în vedere această situație și faptul că în cadrul Primăriei Comunei Recea- compartiment juridic
este angajat doar un singur consilier juridic, mare parte din activitățile de consultanță, asistență și reprezentare,
necesare Comunei Recea nu pot fi asigurate de către personalul de specialitate juridică al instituției, în baza art.
I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, se impune achiziționarea de servicii de această natură.

Existând pe rol mai multe procese la care consiliul local și comuna Recea au calitate de parte și au fost
reprezentate   în  instanță de către  dl.  avocat  Șpan Claudiu-Remus,  este  oportun și  necesar  să fie  în  continuare
reprezentate de avocat pentru a fi duse cauzele până la stabilirea sentințelor definitive;

De asemenea este necesar a face referire și la procesele viitoare care se vor afla pe rolul instanțelor de
judecată în vederea reprezentării de către Cabinet de Avocat Șpan Claudiu Remus pentru a se evita emiterea
unei Hotărâri de Consiliu Local pentru fiecare proces în parte.

Onorariile  practicate  de  către  avocat  vor  fi  cele  minime  prevazut  în  Hotărârea  consiliului  UNBR  nr.
174/2021 privind modificarea și completarea hotărârii nr. 82/2020 referitoare la ”Ghidul orientativ al
onorariilor minimale”.

Fiind îndeplinite toate prevederile legale, proiectul de hotărâre  este însoțit de toate actele prevăzute de
codul administrativ,  propun aprobarea  lui  în forma iniţiată de dl. primar,  în şedinţa ordinară a Consiliului
Local Recea din 29 septembrie 2021.

CONSILIER JURIDIC
                                                                                 Adriana-Lavinia DORCA

Recea la 12 iulie 2022
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