
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

privind aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local 

Valenii de Munte in dosarul nr.154/93/2014/a3  

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.I alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor 

publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte 

normative, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- art.21 alin.(3), art.36 alin.(1) si (9), art.45 alin.(2) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

 Tinand cont de expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul 

intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale, raportul comisiei pentru activitati 

economico – financiare si agricultura si raportul comisiei juridice si de disciplina, munca si 

protectie sociala ; 

 

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.1. Se aproba angajarea unui avocat de catre Consiliul Local Valenii de Munte in vederea 

reprezentarii  in dosarul nr. 154/93/2014/a3. 

 Art.2. Se aproba efectuarea demersurilor de executare silita de catre Orasul Valenii de 

Munte, a Sentintei civile nr.573/29 martie 2017 pronuntata de Tribunalul Prahova in dosarul 

nr.5435/105/2013*, inclusiv cele efectuate in dosarul de executare silita nr.73/2018 B.E.J. 

Negulescu Emilian.  

 Art.3 (1) Contractul de reprezentare in instantele de judecata va fi incheiat, in conditiile 

legii, prin achizitie directa. 

(2) Se imputerniceste primarul orasului Valenii de Munte sa semneze contractul de 

reprezentare.  

 Art.4. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul, Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale si Biroul achizitii publice si administrarea fondurilor europene. 

 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul 

institutiei. 

 Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Moldoveanu Iuliana 

 

                                                                                         

CONTRASEMNEAZA 

                           SECRETAR – Onoiu Elena  - Adina 

 

VALENII DE MUNTE, 31 iulie 2018. 

NR.________. 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

NR.________/__________ 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea angajării unui avocat, care sa reprezinte interesele  

Consiliului Local Vălenii de Munte in dosarul nr. 154/93/2014/a3 
 

 

  

 

Prin comunicarea emisa in data de 06.07.2018, Tribunalul Ilfov a citat Primaria Orasului 

Valenii de Munte in calitate de intimat in dosarul nr. 154/93/2014/a3 aflat pe rolul Tribunalului 

Ilfov – Sectia Civila, pentru Fond, avand ca obiect contestatie tabelul creditorilor, prin care s-a cerut 

excluderea unei catimi din creanta declarata de Primaria Orasului Valenii de Munte  

Fata de cele mai sus mentionate, avand in vedere complexitatea cauzei, se propune aprobarea 

angajării unui avocat in aceasta faza procesuala, de preferinta acelasi care a asigurat reprezentarea 

in dosarele de fond si apel avute la alte instante cu debitorul S.C. AVILUZ S.R.L., care sa 

reprezinte interesele Oraşului Vălenii de Munte in dosarul nr. 154/93/2014/a3. 

  

 Motivat de cele de mai sus rog Consiliul Local sa aprobe prezenta propunere si sa adopte un 

proiect de hotarare in acest sens. 

 
 

 

 
 

 

PRIMAR, 

 

Florin CONSTANTIN 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

NR.________/__________ 

 

 

 

 

RAPORT 
privind aprobarea angajării unui avocat, care sa reprezinte interesele  

Consiliului Local Vălenii de Munte in dosarul nr. 154/93/2014/a3 
 
 

  

Având in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor 

publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu 

modificările si completările ulterioare;  

- art. 21 alin. (3), art. 36 alin. (1) si (9), art.45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare; 

Tinant totodata cont de citarea Primariei Orasului Valenii de Munte in calitate de intimat in 

dosarul nr. 154/93/2014/a3 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, pentru Fond, avand ca 

obiect contestatie tabelul creditorilor, prin care s-a cerut excluderea unei catimi din creanta 

declarata de Primaria Orasului Valenii de Munte  

Compartimentul Juridic si Serviciul Buget Finante, impozite si taxe locale, avand in vedere 

complexitatea cauzei, propune aprobarea angajării unui avocat in aceasta faza procesuala, de 

preferinta acelasi care a asigurat reprezentarea in dosarele de fond si apel avute la alte instante cu 

debitorul S.C. AVILUZ S.R.L., care sa reprezinte interesele Oraşului Vălenii de Munte in dosarul 

nr. 154/93/2014/a3. 

  

 Motivat de cele de mai sus rugam Consiliul Local sa aprobe prezenta propunere si sa adopte 

un proiect de hotarare in acest sens. 

 
 

 

Sef serviciu buget finante,   Compartiment juridic, 

impozite si taxe locale 

       ec. Elena NITU        jr. Carmen MIHAI 

 


