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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
             La proiectul de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, 
de asistență și de reprezentare a Comunei Oancea in dosarul civil nr.3093/1/2020 aflat pe 
rolul Inaltei Curți de Casație și Justiție București. 
 
           Dima Elisabeta având funcția de secretar general al comunei Oancea, judetul Galati ; 
           In conformitate cu prevederile art.136 alin.8 lit.(b) din O.U.G.nr. 57/2019 – privind 
Codul administrativ;           
            Având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului înregistrat la nr.3336 din 
09.12.2020; 
           Având in vedere prevederile art. 109 din OUG. nr.57/2019 – privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare unde se arata: 
    (1) Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale se asigură de către primar 
sau de către preşedintele consiliului judeţean. 
    (2) Primarul sau preşedintele consiliului judeţean stă în judecată în calitate de 
reprezentant legal al unităţii administrativ-teritoriale, pentru apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale acesteia, şi nu în nume personal. 
    (3) Atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului sau, după 
caz, al preşedintelui consiliului judeţean de către consilierul juridic din aparatul de 
specialitate ori de către un avocat angajat în condiţiile legii. 
   Având in vedere ca in cadrul structurii organigramei primăriei comunei Oancea nu 
avem compartiment juridic si nici nu avem încadrat jurist; 
           In conformitate cu prevederile art.I alin.(2) lit.b din  OUG nr. 26/2012, privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare 
şi completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare: 
           (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: 
            b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice 
locale. 
             Fata de considerentele expuse anterior, consider ca proiectul de hotărâre  
îndeplinește condițiile legale pentru a fi aprobat. 
 

SECRETAR GENERAL, 
 

ELISABETA  DIMA. 


