ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE
privind achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Comunei Suseni și
a Consiliului Local al Comunei Suseni în justiție, în Dosarul nr. 10063/3/2020 aflat pe rolul
Tribunalului București, având ca obiect contestație act administrativ fiscal – HCL nr.
27/23.05.2019 și Decizia de impunere nr. 6509/19.02.2020

Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa sa ordinară din data de 25 iunie 2020;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 1837/2020 prezentată de primarul comunei, Raportul
compartimentului de specialitate nr. 1838/2020;
- Referatul consilierului juridic nr. 1841 din care rezultă că din cauza numărului mare
de dosare având ca obiect executarea sancțiunii de prestare a unei activități în folosul
comunității aflate în evidență în diferite stadii procesuale și de urmărire în executare, ale
dosarelor aflate pe rolul diferitelor instanțe judecătorești în care Comuna Suseni, Comisia
locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este parte, din cauza
celorlalte activități de consiliere juridică zilnică, precum și a faptului că dosarul susmenționat
se află pe rolul Tribunalului București, nu poate asigura integral consultanța juridică,
asistența și reprezentarea de care Primăria comunei Suseni și Consiliul Local al Comunei
Suseni trebuie să beneficieze;
Ținând cont de faptul că lipsa de consultanță juridică, asistență și de reprezentare în
fața organelor judecătorești în Dosarul nr. 10063/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului
București, având ca obiect contestație act administrativ fiscal, pentru anularea HCL nr.
27/23.05.2019 în ceea ce privește taxa pentru activități de exploatare produse miniere, și
pentru anularea Deciziei de Impunere nr. 6509/19.02.2020 privind stabilirea obligațiilor de
plată față de bugetul local al comunei Suseni de către contribuabilul CRH CIMENT
(ROMANIA) SA, ar avea un impact negativ și consecințe financiare grave față de bugetul
local al Comunei Suseni, dosar de o dimensiune amplă cu un probatoriu complex;
Ținând cont de faptul că în organigrama aparatului de specialitate al primarului
comunei Suseni este prevăzut un singur post de consilier juridic, în cadrul Compartimentului
de administrare a domeniului public și privat, care este insuficent pentru buna gestionare a
derulării etapelor procedurale și procesuale a litigiilor, este necesară încheierea unui contract
de consultanță, asistență și reprezentare în fața tuturor instanțelor de judecată, pregătirea și
elaborarea contestațiilor și a susținerilor necesare, exercitarea tuturor căilor de atac până la
soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului cu CRH CIMENT (ROMANIA) SA
Având în vedere Hotărârea nr. 12/2020 a Consiliului Local al Comunei Suseni privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile:

- art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative, aprobat prin Legea nr. 16/2013;
- art. 109 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor
Comunei Suseni și a Consiliului Local al Comunei Suseni în vederea soluționării favorabile a
Dosarului nr. 10063/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect contestație
act administrativ fiscal – HCL nr. 27/23.05.2019 și Decizia de impunere nr. 6509/19.02.2020.
(2) Serviciile juridice constau în: asistență și reprezentare în fața tuturor instanțelor de
judecată, pregătirea și elaborarea contestațiilor și a susținerilor necesare, exercitarea tuturor
căilor de atac până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzelor.
Art. 2. Se împuterniceşte primarul comunei Suseni, dl. Egyed Jozsef, să selecteze un
avocat/cabinet de avocatură, să negocieze valoarea serviciilor și să contracteze aceste servicii
juridice, cu respectarea prevederilor legislației din materia achizițiilor publice, până la
concurența sumei de 8.000 lei.
Art. 3. Plata onorariului de avocat se va asigura din bugetul local Cap. 54.50.00 art.
20.01.30.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei, dl. Egyed József, Compartimentul buget contabilitate, Compartimentul
achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Suseni.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita,
Primarului Comunei Suseni, Compartimentului buget-contabilitate.
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