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ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 23.01.2023  în cadrul ședinței extraordinare  

 convocată de îndată a  Consiliului local Frumosu  

 

Lucrările ședinței extraordinare convocate de îndată, au fost deschise de dl viceprimar  Niga 

Alexandru Gabriel desemnat președinte  de ședință pentru lunile noiembrie-decembrie 2022 și 

ianuarie 2023   prin H.C.L. nr.108 din 30.10.2022. 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel asigură Consiliul local că va respecta prevederile 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local precum și prevederile O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la buna desfășurare a lucrărilor ședinței de 

astăzi.  

Se aduce la cunoștiința membrilor consiliului local: 

- obligația de a comunica dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu 

privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi. 

-   faptul că hotărârile cu caracter individual sunt luate întotdeauna prin vot secret, conform 

prevederilor art.139 alin.(6),teza a II-a din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare.  

-   procedura de comunicare a proceselor-verbale ale ședințelor comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliilor locale, respectiv obligativitatea respectării prevederilor legale în acest sens. 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel informează pe cei prezenți, că în această zi  

Consiliul local a fost convocat în ședință extraordinară, convocată de îndată, de primarul comunei 

Frumosu prin Dispoziția cu nr. 22 din 23.01.2023, în temeiul art.134 alin.4 din OUG nr.57/2019, 

motivat de necesitatea aprobării unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță 

solicitat de casa de avocatură SCPA ,,Bulboaca Ioan și Bulboaca Iris Elena”. 

Se informează autoritatea deliberativă că la intrarea în sală s-a facut apelul nominal și s-a 

constatat că la lucrările ședintei de astăzi participă un număr de 10 consilieri în funcție din cei 13 

convocați, lipsind  nemotivat  d-nii consilieri locali Negură Vasile Mihai, Pelinar Petrică și Tiron 

Corneliu. 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel prezintă proiectul ordinei de zi.  

-1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local 

Frumosu din 04.01.2023.  

-2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si 
reprezentare in instanta- inițiator  primar Buga Constantin 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel supune la vot ordinea  de zi  prezentată, fiind 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

Intrând în ordinea de zi dl  președinte Niga Alexandru Gabriel, dă cuvântul d-lui secretar 

general Rusu Aurel, pentru a prezenta proiectul de hotărare, respectiv referatul de aprobare,  

astfel:  

1.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de 

asistenta juridica si reprezentare in instanta -se  precizează  următoarele: 

Având în vedere dispozitiile art. 109 alin. (1), (2) si (3) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:  

(1) Reprezentarea în justitie a unitatilor administrativ-teritoriale se asigura de catre primar 
sau de catre presedintele consiliului judetean.  
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(2) Primarul sau presedintele consiliului judetean sta în judecata în calitate de reprezentant 
legal al unitatii administrativ-teritoriale, pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale 
acesteia, si nu în nume personal.  

(3) Atributia de reprezentare în justitie poate fi exercitata în numele primarului sau, dupa 
caz, al presedintelui consiliului judetean de catre consilierul juridic din aparatul de specialitate ori 
de catre un avocat angajat în conditiile legii.  

Avand in vedere dispozitiile Art. I alin. 2, lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de 
reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a 
unor acte normative „(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), 
nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi 
achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea: a) ................. b) 
consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale. 

Mentionand ca in prezent Primaria Comunei Frumosu nu are angajat un consilier juridic 
care sa asigure consultanta si asistenta juridica a institutiei, se impune pentru dosarul 
nr.3877/86/2022 aflat pe rolul Tribunalului Suceava, pentru apararea intereselor Comunei 
Frumosu, precum si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna Frumosu, in fata 
instantelor de judecata, incheierea unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu 
SCPA ,,Bulboaca Ioan si Bulboaca Iris Elena,, cu sediul in str. Dragos Voda nr.16 Suceava. 

Cheltuielile privind aceste servicii se vor suporta din bugetul local al comunei Frumosu. 
 Fata de cele prezentate se propune Consiliului Local aprobarea unei hotarari privind 

incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta a unitatii administrativ 
teritoriale Comuna Frumosu, a Consiliului Local al Comunei Frumosu, precum si ale institutiei 
Primarului comunei Frumosu, in litigiu mai sus mentionat. 

 
 Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel invită la discuții referitor la proiectul de pe ordinea 

de zi . 

Dl consilier local Negură Ilie întreabă cum s-au plătit de către primărie onorariile la 

procesele din anii anteriori? 

Dl primar Buga Constantin îi răspunde că pentru această întrebare există Curte de Conturi 

și Parchet la care se va răspunde, dacă va fi cazul, pentru că oricum dl consilier Negură Ilie a făcut 

numeroase reclamații la aceste instituții. 

Dl consilier Negură Ilie spune că el nu vrea decât transparență. 

Dl primar Buga Constantin îi răspunde că întotdeauna a fost transparență și nu a fost 

nimic de ascuns. 

Nefiind alte discuții, dl.  președinte Niga Alexandru Gabriel propune sistarea discuțiilor și 

votarea proiectelor de pe ordinea de zi, acestea fiind votate astfel: 

-1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local 

Frumosu din 04.01.2023–aprobat în unanimitate cu 10 voturi pentru  

-2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si 
reprezentare in instanta–aprobat cu 9 voturi pentru și 1 nu votează(Negură Ilie). 

  Nemaifiind alte subiecte de discutat referitor la ordinea de zi, președintele de ședință 

declară închise lucrările ședinței extraordinare  a Consiliului local Frumosu din data de 23.01.2023. 

 În cadrul acestei ședințe s-au respectat prevederile legale referitoare la conflictul de 

interese și incompatibilități. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, azi data de mai sus spre cele legale.  

 

                            Președinte de ședință                                 Secretarul general al comunei 

                             Niga Alexandru Gabriel                                                    Rusu Aurel 


